
 

 
Aquest diumenge iniciem el temps d’Advent. Un temps marcat 
per l’espera del naixement d’un Infant, que ens arribarà 
després d’aquestes quatre setmanes. La notícia d’aquest 
naixement, que avui comencem a preparar, ens porta el regal 
més gran que qualsevol família pot rebre: una nova vida. 
 Aquests dies que vénen sentirem parlar molt de regals, 
massa sovint regals superflus i sense contingut profund. Un 
regal autèntic és una clara mostra d’amor. Ho és encara més el 
naixement d’un infant, que té el seu origen en l’amor 
compartit d’una parella. Pels cristians, a més, una vida és un 
regal per a tots els que hi ha al voltant. Resulta però que 
l’Infant que ara esperem ens porta el gran regal de donar sentit 
a les nostres vides amb el seu missatge. 
 Les properes setmanes d’Advent sentirem com Pau, en 
adreçar-se als cristians de Tessalònica, els fa la petició següent: 
“Viviu sempre contents,  pregueu contínuament,  doneu 
gràcies en tota ocasió. Això és el que Déu vol de vosaltres en 
Jesucrist.  No sufoqueu l'Esperit ni menyspreeu els dons de 
profecia.  Examineu-ho tot i quedeu-vos amb el que és bo. 
 Allunyeu-vos de tota mena de mal” [1Te 5, 16-22]. Són molts 
els cristians que cada dia al matí donen gràcies a Déu pel do 
de la vida, pel regal que es repeteix cada dia, i que per ser 
justos cal posar al servei dels altres perquè aquest regal és per 
compartir, i d’aquesta manera compartim també els diferents 
dons que cadascú de nosaltres ha rebut de Déu. 

 

 

 
Dissabte,     dia 29: A les 20,00: Missa cantada (difs. Josep Muntadas 

i Boix, cap d’any; Montserrat Puig i Estrada; Joan 
Feixas i Solé; en acció de gràcies a la M. de D. del 
Sòl del Pont per un favor rebut) 

DIUMENGE, dia 30: A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramon Collell, 
cap d’any; Ramona Rosanas i Moratona; per les 
ànimes del purgatori) 

Dissabte,      dia 6: A les 20,00: Missa cantada (difs. Francesc Clarà i 
Vigué; Josep Arderiu; família Aulet Crosas; 
Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE,  dia 7: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 
Cirera; família Alsina Verdaguer; per les ànimes 
del purgatori) 
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XERRADA-CONFERÈNCIA: Dimarts, dia 2, a les 9, l’Ester 
Busquets, professora de la universitat de Vic, de l’Institut Borja 
de bioètica i de l’ISCR de Barcelona i de Vic, ens farà una 
xerrada sobre La fe davant la crisi moral. Guardeu-vos la data. 
 

SETMANA SOLIDÀRIA: Serà la setmana del 9 al 14 de 
desembre. Se n’explicarà el contingut en els programes que es 
repartiran a tothom properament. Reserveu-vos ja la xerrada 
que es farà el dijous, dia 11, a les 9, al vestíbul del teatre sobre 
Pobresa a casa nostre i misèria al 3r món. 

 

CÀRITAS INFORMA: Es necessita una estufa de llenya i 4 
tubs per una família amb nens petits. 
 

COVES D’ADVENT: Fins a Reis hi hauran els coves al 
capdavall de l’església, com fa tants anys que fem. Encara que 
s’hagi fet el gran recapte hi podem anar aportant llet, oli, 
sucre, tonyina, tomàquet, farina, que és el que més falta 
(d’arròs i llegums en tenim). Moltes gràcies.  

 

ENTERRAMENT: Dissabte, dia 22, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Julio Martínez i González, que morí el dia 
abans a l’edat de 86 anys. Al cel sigui. 
 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 100 € per les necessitats de 
la parròquia.  Mercès. 

 

 

 

 

    la campana avisa     la campana avisa 

XERRADA 

 

LA FE DAVANT LA CRISI MORAL 

per Ester Busquets 
professora de la universitat de Vic, de l’Institut Borja de 

bioètica i de l’ISCR de Barcelona i de Vic 
 

Locals parroquials. Dia 2 de desembre, a les 9 


