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mirada d’infant
vers l’esperança

Aquestes setmanes d’Advent ens hem apropat a la realitat a
través de la mirada dels infants. Ens hem anat preparant per al
Nadal amb les mirades pacífiques, amoroses i les que
alleugereixen extretes del llibre Mirades africanes. I arribem a
les portes de Nadal amb les lectures d’avui que encara ens fan
més evident que és través de les mirades dels infants que hem
de veure el món.
Les lectures de l’Evangeli i d’Isaïes són molts clares: Per
això el Senyor mateix us donarà un senyal: La noia tindrà un fill
i li posarà Emmanuel (que vol dir Déu-és-amb-nosaltres).
L’encarnació, la presència de Déu enmig dels homes, el Déu
amb nosaltres, es fa a través d’un nadó, d’un infant, i d’un fet
tan humà com el d’una noia que té un fill. La tradició ha fet
que celebrem el misteri del Déu-home, del Déu enmig dels
homes amb el fet que una noia hagi parit un nen.
I per tant, en tant que un nadó, una nova vida, un nou
infant , un nou començament, només ho pot ser esperançat.
Davant d’un infant acabat de néixer només hi veiem
l’esperança, la joia d’un inici i de tota una Vida que l’espera.
Ningú davant d’un infant hi pot veure derrota o pessimisme. El
Déu amb nosaltres només pot ser esperança davant de tots els
fets que la vida ens vagi posant al davant. Casaldàliga diu que
l’especialitat dels cristians és l’esperança, que fins i tot hem de
tenir esperança contra tota esperança.
I la noia tindrà un fill.

Ens ha nascut un infant
que porta a l’espatlla
la insígnia de príncep.
Aquest és el seu nom:
‘Príncep de pau’.
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BON NADAL!

Parròquia de Sant Pere
Roda de Ter - 2019

cultes de la setmana

DIUMENGE,dia 22:

Dimarts,

dia 24:

DIMECRES, dia 25:

Dissabte,

dia 28:

DIUMENGE,dia 29:

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Rovira
Quintana; flia. Cuesta Corell; Victòria Hita i
Codina; Lucia Gómez i Salvador; a intenció
particular)
A les 17,00: Missa del Gall a la Residència. A les
24,00: Missa del Gall a la parròquia (difs. esp.
Mercè Puigoriol i Ramon B. i Font)
A les 11,00: Missa cantada (difs. Domingo
Roca; Salvador Nadal i Corominas; Rosa
Vilaseca i Navarro; Dolors Curós i Sorts; Pere
Novellas i fill Miquel. A les 12,00: Missa a St.
Miquel de la Guàrdia
A les 20,00: Missa (difs. Maria Paxau i Capdevila;
Lucia Gómez Salvador i Antonio Salvador Tena)
A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joaquim
Arisa i Teresa Crosas; Ramona Rosanas i
Moratona)

BOBOG-CAMERUN: Dilluns, dia 23, a 2 quarts d’11, el

director d’Agermanament es trobarà amb membres d’Osona per
parlar dels projectes amb els ajuntaments i del Pla Estratègic

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Dilluns, dia 23, a les 8 ens
trobarem per demanar i rebre el perdó de Déu i així preparar-nos
per Nadal.

MISSA DEL GALL: Serà dimarts a les 5 a la Residència i a les
12 de la nit a la parròquia.

MISSA A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: S’hi celebrarà
la missa a les 12 del matí al ser Nadal.

EL POEMA DE NADAL: A les 7, del dia de St. Esteve, al
teatre, el grup Arrels, acompanyat per dos violoncel·listes, recitarà el
poema de Josep Ma de Sagarra. El que s’hi recapti serà per Càritas.

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 16, es celebrà el Funeral i
l’Enterrament de Josep Molet i Gallach, que morí el dia abans a
l’edat de 93 anys. Al cel sigui!
DONATIUS: Se n’han rebut un de 30, un de 70 i un de 100€ per
Càritas; un de 100€ i un altre de 100 de l’orquestra Genisenca per
les necessitats de la parròquia; quatre de 50 i dos de 100€ per
Bobog-Camerun. Moltes gràcies.
Els alumnes de 6è i 3r de l’escola Mare de Déu del Sòl del Pont, en
les dues paradetes que van fer amb objectes artesans fets per ells i
d’altres d’aportats, van recollir uns 1.500€ destinats a Bobog. Moltes,
moltes gràcies.

