
 

 

     cultes de la setmana 
     

 Hi ha el risc de confondre l’esperança amb l’optimisme, amb el 
“tot anirà bé”, amb la innocència,... i no, l’esperança va molt 
més enllà.  L’esperança és un actitud, és un valor, és una forma 
de vida, és una confiança interior que neix de fonaments  més 
profunds, del sentir-se estimat, del sentir-se acompanyat per 
Déu,  que ens fa tenir una altra visió sobre el món i el que ens 
envolta. 
 I això és  el que setmana rere setmana, el grup de joves 
i infants del Casalot intenten i busquen amb els seus jocs i 

activitats. No és jugar per riure i passar una 
estona distrets, sinó que a través dels jocs i les 
activitats anar més enllà, buscar aquests 
fonaments, aquests valors que puguin 
acompanyar a aquests infants i joves tota la 
vida. Ells saben que ja hi ha infants i joves 
marcats amb el pes de la vida i que cal ajudar, 
reforçar i anar més enllà. L’Advent és 
l’esperança que avancem cap a un món millor i 
veure que tenim molts infants i joves que hi són 
i fan. 
 No en va a l’Evangeli els infants són al 
centre, l’actitud dels infants com porta 
d’entrada al Regne. Precisament les lectures 
d’Advent i Nadal  ens destaquen  la 
manifestació de Déu en coses simples, 
humanes, però molt esperançadores com els  
nadons, embarassos, infants,... “Mira: tan bon 
punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat 
d'entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu 
que has cregut!». 

 
 
 
 
DIUMENGE,dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Antonina 

Serra i Lladó, de la Sda. Flia.; esp. Josep Ribas i 
Modesta Sala) 

Divendres, dia 24:  Ales 20,00: Missa cantada (per tots els infants 
nascuts aquest any) 

Dissabte,    dia 25:  A les 20,00: Missa cantada (difs. Domingo 
Roca; Pere Novellas i fill Miquel; en acció de 
gràcies de M.B.)  

DIUMENGE,dia 26:   A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Con- 
cepció Morató i Sebastià Sorinas) 
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la campana avisa     MISSA DEL GALL: Aquest any serà més d’hora que els 
altres anys, la celebrarem a les 8 de la vigília de Nadal. 
 
MISSA A ST. MIQUEL DE LA GUÀRDIA: El dia de 
Nadal a les 12 hi haurà missa a l’església de St. Miquel de la 
Guàrdia. 
 
EL POEMA DE NADAL: Diumenge, dia 26, a les 7, al 
teatre es recitarà el Poema de Nadal de Josep Ma de Sagarra. 
La recaptació voluntària serà a benefici dels infants de Bobog-
Camerun. 
 
AGERMANAMENT BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 
21, farem una vídeo-conferència amb els d’Agermanament 
del Camerun per parlar de com van els projectes i per desitjar-
los un Bon Nadal. 
 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 22, hi ha reunió del patronat 
del que la parròquia en forma part per parlar de la marxa de 
la Residència. 
  
ENTERRAMENT: Dimecres, dia 15, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Pilar Domènech i Corrius, que morí el dia 
abans a l’edat de 87 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 10 € i dos de 50 € per 
les necessitats de la parròquia, un de 50 i un de 70 per 
Càritas, un de 100 i un de 500 € pel projecte de Bobog 
Agermana’t amb un infant.  Moltes gràcies!  


