
 

 
Aquest diumenge iniciem el temps d’Advent i l’evangeli que 
llegim ens diu ben clarament: “Vetlleu, doncs, i pregueu en tot 
moment perquè us pugueu escapar de tot això que ha de 
succeir i us pugueu presentar sense temor davant el Fill de 
l’home” (Lluc 21, 36). 
 
 Aquest passatge de l’Evangeli ens mostra la importància 
de la pregària en aquest temps d’advent per preparar-nos 
d’una manera més autèntica per al Nadal que se’ns apropa. La 
pregària individual és un moment privilegiat per a la trobada 
amb Déu, posant-nos davant d’Ell,  tot analitzant la nostra vida, 
i agraint tots els dons rebuts. Però la vida cristiana reserva un 
espai primordial a les celebracions comunitàries. Per tant, la 
vida de fe d’un cristià és incompleta quan no es participa en els 
moments de pregària de la comunitat.  
 
 Les primeres comunitats cristianes anomenaven 
assemblees a les seves celebracions litúrgiques, i per tant és 
lògic que en la preparació de l’Assemblea parroquial que 
estem portant a terme  s’hagi escollit com un dels temes 
prioritaris d’estudi l’anàlisi de les qüestions relatives a la litúrgia. 
Les respostes més repetides en els qüestionaris sobre aquest 
àmbit han incidit en la conveniència que les celebracions 
incorporin acompanyament musical, i també en la forma 
d’incorporar els grups de joves en la preparació de 
celebracions obertes a tota la comunitat. Ambdues propostes 
no van en la línia de fer les celebracions més espectaculars, 
sinó en la de fer-les més participades. La participació és el gran 
impuls de l’Assemblea que es prepara. 
  
 
 
 
DIUMENGE,dia 29: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep València i 

Casadevall, cap d’any; Florencio Lucio i González, 
cap d’any; Ramon Collell i Sala; esp. Ramon 
Lladó i Maria Molist; Isabel i Carme Pont  

Dissabte,      dia 5: A les 20,00: (difs. Josep Clotet i Orriols; Francesc 
Clarà i Vigué; Montserrat Puig i Estrada; esp. Felip 
Tarrés i Maria Arau, i Francesc Lòpez; esp. Pere 
Parareda i Maria Quer) 

DIUMENGE, dia 6: A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Cirera i 
Cirera; Maria Sanglas i Masoliver) 
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LA PARRÒQUIA ÉS UNA COMUNITAT,  
NO UNA SUMA D’INDIVIDUS 

 
 

amb  Roger Canadell, Ester Busquets i Rubèn Junquera 
 

Dimecres, dia 2, a 2 quarts de 9, a la parròquia 

 

CONSELL PARROQUIAL: Tots els membres es reuniran 
el proper dijous, dia 3, a 2 quarts de 10, per continuar 
preparant la propera Assemblea i cuidar el dia a dia de la 
parròquia. 
 

CÀRITAS INFORMA: Fa falta un sofà i un radiador 
elèctric. Trucar als telefons dels voluntaris de Càritas: 93 854 
13 91 i  93 850 01 85. 
 

ENTERRAMENT: Dimarts, dia 24, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Sanglas i Masoliver, que morí el 
diumenge, a l’edat de 90 anys. Al cel sigui ! 
 

CALENDARIS BOBOG-CAMERUN: S’han posat a la 
venda calendaris a benefici de l’escola de Bobog, amb fotos del 
Camerun. Costen 10 € que van destinats a mantenir l’escola. Es 
poden trobar al capdavall de l’església, a la parada de Càritas 
de la setmana solidària i a la Llar d’Infants municipal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


