
 

 

Aquestes dues setmanes d’Advent hem parlat del regal que 
representa esperar un infant i de la il·lusió que comporta. En 
aquest tercer diumenge d’Advent, farem incís en el misteri que 
és l’arribada d’una nova vida. 

La paraula misteri ens fa respecte, tant com el que representa, 
una cosa tan gran que la nostra ment no pot abastar, només 
intuir. En parlem davant de l’ordre tant perfecte de l’espai i del 
cos humà o d’esdeveniments que no acabem d’entendre com 
la mort i el naixement, en definitiva de fets que els homes no 
controlem i que ens fan iguals a tots.  

Per això podem dir que esperar un infant és un misteri. Totes 
les vivències a l’entorn del naixement ho són: el regal d’una 
nova vida, la maternitat, les preguntes de com creix, de com 
serà aquest infant i de tot allò que el farà únic i especial. 
Sabrem copsar tota aquesta grandesa? 

El teòleg L.Boff  escriu “El Nadal esperona la nostra reflexió i 
l’eleva a l’espai del Gran Misteri on s’opera l’encarnació de 
Déu i la divinització de l’home. La Paraula de Déu es fa 
home… I l’home esdevé Fill de Déu”. És aquest infant que 
naixerà  en un estable enmig dels senzill que ens revela el gran  
misteri, el rostre humà de Déu i alhora el rostre humà dels 
homes.  

Cada Nadal aquest Déu fet home en Jesús se’ns torna a fer 
present i ens revela de nou el misteri de la vida cristina. És Déu 
mateix que ens parla i, estimant com Déu estima, mostrarem 
als altres el misteri de la nostra vida, el Déu que l’omple de 
sentit i d’esperança. “Déu us dóna a conèixer els designis 
secrets del Regne del cel” (Lc 8, 10). 

  

 

 
DIUMENGE, dia 14: A les 11,00: Missa cantada (difs. Florencio Lucio i 

González; Loreto Ballana i Coma; esp. Vilaseca 
Sayós; en acció de gràcies a la Mare de Déu i al 
Sagrat Cor) 

Dissabte,     dia 20: A les 20,00: Missa cantada (difs. Josep Serra; 
família Rovira Quintana; família Cuesta Corell; 
família Miró Deordal; Montserrat Puig i Estrada) 

DIUMENGE, dia 21: A les 11,00: Missa cantada (dif. Albert Dachs i 
Soy, cap d’any) 
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V SETMANA SOLIDÀRIA: Avui és el darrer dia. Recordeu 
que podeu fer els vostres donatius per la construcció de 
l’Escola Maternal de Bobog (Camerun) als C/c: La Caixa 2100 
0453 02 0200242517 i BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 ó a 
la parròquia. 
 
CÀRITAS: Dilluns, dia 15, a dos quarts de 9, es trobaran a 
Torelló els representants dels diferents grups de Càritas del 
nostre arxiprestat per intercanviar parers i programar activitats.  
 
ORACIÓ I AMISTAT: Els components del grup es trobaran 
el dimecres, dia 17, a les 5, acompanyats del tots els que 
vulguin assistir a una estona de pregària. 
 
ARXIPRESTAT: Dijous, dia 18, a les 11, es trobaran a Roda 
tots els mossens del nostre arxiprestat per parlar de les diferents 
activitats pastorals de les parròquies. 
 
MISSA FAMILIAR: Es celebrarà el proper dissabte, dia 20, 
a les 8, amb participació del Casalot, els infants i pares de 
primera comunió i tots els que hi vulguin participar. 
 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Guardeu-vos el dilluns, 
dia 22, a 2 quarts de 9 del vespre per rebre el perdó de les 
nostres faltes i preparar-nos així pel Nadal. 
 
ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 6, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Carmen Boixaderas i Calm, que morí el dia 
abans a l’edat de 92 anys. Divendres, dia 12, el de Jesús 
Blanch i Puigsesllosas, que morí el dia abans a l’edat de 91 
anys  Al cel siguin. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 200 € per les necessitats de 
la parròquia. Moltes gràcies. 
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