
 

 
En els darrers números del Cap del Pont —els del temps 
d’Advent— hem reflexionat sobre tot allò que comporta 
l’espera i l’arribada d’un infant: un regal, una gran il·lusió, un 
misteri... Quan desitgem i preparem l’arribada d’un nounat 
sentim també un profund arrelament a la vida, perquè hi ha 
quelcom de meravellós que comença, que creix, que es 
construeix, i també perquè aquella vida encomana vida als que 
l’envolten. Sabem que conviure al costat d’un infant no allarga 
ni un sol dels nostres dies, però tenim la certesa que la seva 
meravella, el seu misteri, poden fer que la nostra vida prengui 
una profunditat i un sentit mai imaginats. 
 Els cristians, quan contemplem profundament el sentit 
de Déu fet infant ens sentim sadollats de Vida en majúscules. 
Quan som capaços de veure Déu als nostres braços, de 
percebre el diví enmig de la humanitat més desemparada, com 
la d’un infant, comprenem el sentit profund de la vida.  
 Jesús va dir als seus deixebles que ell era «el camí, la 
veritat i la vida» (Jn. 14, 6). Tots nosaltres, a tocar de Nadal, 
podem dir que també som una baula més de la cadena 
transmissora d’aquesta Vida plena i l’Advent ens ajuda a 
prendre’n consciència. Encomanar esperança enmig de la 
buidor, transmetre alegria davant de la tristesa, oferir un 
somriure sense esperar res a canvi o abandonar-nos als braços 
del Pare de manera confiada, són petits gestos que ens poden 
ajudar a ser, com els infants, font de Vida. 

 

 

DIUMENGE, dia 21:   A les 11,00: Missa cantada (dif. Albert Dachs i  
            Soy, cap d’any) 
Dimecres,    dia 24: A les 24,00: Missa cantada (difs. família 

Serrabassa Moratona Arqués) 
DIJOUS,       dia 25: A les 11,00: Missa cantada (dif. esp. Josep 

Masoliver i Loreto Ballana; Pere Novellas i Vila). A 
les 12,00: Missa cantada a St. Miquel de la 
Guàrdia. 

Divendres,   dia 26: A les 11,00: Missa cantada a la capella del Sòl 
del Pont (dif. Esteve Rueda i Sánchez) 

Dissabte,     dia 27: A les 20,00: Missa cantada (dif. Montserrat Puig i 
Estrada) 

DIUMENGE, dia 28: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Joaquim 
Arisa i Teresa Crosas; Ramona Rosanas i 
Moratona; Francesc Lòpez i Làzaro; esp. Felip 
Torres i Maria Arau) 
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CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Serà el proper dilluns, dia 
22, a 2 quarts de 9. Demanar i rebre el perdó de Déu és una 
bona preparació pel Nadal. 
 

EL POEMA DE NADAL: El dia de St. Esteve, a les 7, al 
teatre, el grup Arrels faran un recitat del Poema de Nadal de 
Josep Ma de Sagarra acompanyats per nois i noies de l’IES 
M.M.P., els quals també representaran la Cançó de Nadal de 
Ch. Dickens. Tot el que es reculli serà donat íntegrament per a 
la construcció de l’escola de Bobok. 
 
DONACIÓ DE SANG: Es podrà fer el dissabte, dia 27, de 5 
a 9 de la tarda a l'Espai Jove ( Avda. Diputació, 7). Donar sang 
sempre és donar vida a qui n’hi falta. 
 
SOMNI BLANC: És el títol d’un llibre molt bonic, com 
explica el Full Diocesà, que acaba de publicar la col·laboradora 
de la nostra parròquia, l’Ester Busquets, que com diu a la 
contraportada: “És el relat dels temps i contratemps per 
aconseguir un somni de molta alçada exterior: trepitjar el cim 
del Mont Blanc (4.810m.); i, a la vegada, de molta alçada 
interior, aprendre a viure millor”. Es pot trobar a les diferents 
llibreries i també a la parròquia. El preu és de 8,50 €. 
 
CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Totes aquelles 
persones que en teniu cura podeu passar pel despatx 
parroquial quan us vagi bé. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 100 € per l’escola de 
Bobog (Camerun); dos de 10, un de 50 i un de 500 (de les 
flors) per les necessitats de la parròquia; un de 10 i un de 300 
€ per Càritas. Moltes gràcies. 
Recordem que es poden fer donatius per a la construcció de  
l’escola de Bobog als C/c: La Caixa 2100 0453 02 0200242517 
i BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 ó a la parròquia. 
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