
 

 
Diumenge passat, primer diumenge d’Advent, parlàvem del 
naixement de l’Infant com un regal que dóna sentit a les 
nostres vides. Avui, segon diumenge d’Advent, posem el centre 
en la il·lusió que produeix la vinguda de l’Infant. 
 
En un moment social molt complex, dominat molt més pel 
desànim que no pas per l’entusiasme, és bonic veure com els 
infants continuen omplint la nostra vida d’il·lusió i esperança. 
Quan tot pot semblar perdut, quan els contratemps ens 
afeixuguen, els infants són el motor, la força,  per seguir 
endavant, costi el que costi. Quan les coses ens van bé els 
infants continuen estant en el centre de les nostres atencions.   
 
L’Infant que esperem, i que com anuncia Joan Baptista 
“batejarà amb l’Esperit Sant”, també és motor i força per a la 
nostra vida, perquè en ell hi trobem l’origen de tota esperança. 
Il·lusionar-se de nou amb un Infant, a les portes de Nadal, és 
una manera de valorar i agrair la grandesa del do de la fe.   
 
Viure amb il·lusió és viure afectat per una emoció interior molt 
profunda, que ens empeny a expressar-la i compartir-la. Un 
cristià il·lusionat per la vinguda de l’Infant, com diria Pere, és 
alhora una persona motivada per “estimar els altres, ser 
afectuós i humil... incapaç de tornar mal per mal ni injuria per 
injuria”. La il·lusió ens fa una mica més sensibles i una mica 
més humans. 

 

 

 
DIUMENGE,  dia 7: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 

Cirera; família Alsina Verdaguer; per les ànimes 
del purgatori) 

DILLUNS,      dia 8:  A les11,00: Missa cantada (en acció de gràcies a 
la Puríssima) 

Dissabte,     dia 13: A les 20,00: Missa cantada (difs. Ma Encarnación 
Ojeda i Juan Medel; Josep Clotet i Orriols; 
Montserrat Puig i Estrada; Ton Vilar i fill Josep Ma; 
germanes Maria i Isabel Lladó; a Sta. Llúcia per 
favors rebuts) 

DIUMENGE,dia 14: A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Medina i 
Sarmiento, cap d’any; Loreto Ballana i Coma; esp. 
Vilaseca Sayós; en acció de gràcies a la Mare de 
Déu i al Sagrat Cor) 
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cultes de la setmana 



V SETMANA SOLIDÀRIA: És aquesta setmana, del 9 al 
14 de desembre. Se n’explica el contingut en els programes. 
Reserveu-vos ja la xerrada que es farà el dijous, dia 11, a les 9, 
al vestíbul del teatre. 
PREPARACIÓ ASSEMBLEA PARROQUIAL: Un 
grupet de cinc persones, nomenat pel Consell, es trobarà 
dilluns, dia 9, a les 9, per començar a preparar una futura 
assemblea parroquial. 
MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 12, a 2 quarts de 10, es 
trobaran les mares que preparen la missa familiar del dia 20. 
FORMACIÓ A CÀRITAS: Dissabte, dia 13, a les 10, hi ha 
una matinal de formació al seminari pels voluntaris de Càritas 
de tota la diòcesi. La nostra Càritas també hi serà present. 
COVES D’ADVENT: Fins a Reis hi hauran els coves al 
capdavall de l’església. Encara que s’hagi fet el gran recapte hi 
podem anar aportant llet, oli, sucre, tonyina, tomàquet, 
farina, que és el que més falta. Moltes gràcies.  
ENTERRAMENT: Dilluns, dia 1, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Josep València i Casadevall, que morí el dia 
abans a l’edat de 81 anys. Al cel sigui. 
GRAN RECAPTE: En el recapte del divendres i dissabte 
passats es recolliren més de 3.137 kgs. d’aliments. Mercès. 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 € per les necessitats de 
la parròquia, i un de 50 i un de 5 per Càritas.  Mercès. 
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ESCOLA MATERNAL PER BOBOG (Camerun) 
 

Amb la Setmana Solidària, comencem la campanya d’Agermanament amb el poblat de 
Bobog. En col·laboració amb els ajuntaments de Roda i Les Masies, i les parròquies de Rupit 

i Cantonigròs ens hem compromès a fer-los una escola maternal. 
 
 

Xerrada de Jaume Borràs, dijous 11, a les 9, al vestíbul del teatre, sobre 
Si aquí hi ha pobresa, què és el que hi ha al 3r món? 

 
 

S’nformarà de les pobreses d’aquí i del Camerun, especialment de l’agermanament amb 
Bobog, amb una projecció de fotografies 

Donatius:       La Caixa 2100 0453 02 0200242517         BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 


