
“Estigueu atents” ens diu l’Evangeli d’avui, i resulta que els 
mitjans de comunicació són plens cada dia de notícies sobre 
diferents escàndols de corrupció, estafes i mala gestió de 
polítics d’aquí, d’allà i de diferents països del món. Molts dels 
líders de l’alta política no demostren la preparació, ni sobretot 
el nivell de valors que cal exigir a un servidor públic, que és 
com hauríem de poder classificar a aquells que tenen les 
responsabilitats dels càrrecs polítics o d’encapçalar les 
institucions socials. 
 
Malgrat tot, cal tenir present que a la nostra societat existeixen 
també moltes persones que es dediquen a la política, sobretot 
la més propera i quotidiana, i ho fan per un profund sentiment 
de contribució al bé comú, sacrificant part de la seva vida 
personal i familiar, dedicant-hi hores sense cap mena de 
retribució, ni directa, ni indirecta. Igualment, hi ha un munt de 
gent que dedica temps, i fins i tot diners, a encapçalar i tirar 
endavant voluntàriament una gran quantitat d’entitats i 
associacions de tots els àmbits. Aquestes persones han entès 
clarament el que ha de ser un servidor públic i representen uns 
lideratges socials a imitar. Són signe d’esperança. 
 
El temps d’Advent es defineix pel sentiment d’esperança que 
les conductes corruptes no poden enterbolir. El que Déu 
demana a aquells que volen esdevenir líders de la nostra 
societat ens ho deixa ben clar Jesús a l’Evangeli: “Qui vulgui ser 
important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, i qui 
vulgui ser el primer, que es faci l’esclau de tots”. 

 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 27:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Sanglas i 
Masoliver, cap d’any; esp. Pere Castanyer i 
Madrona Casellas, i filla Teresa; en acció de 
gràcies a la Virgen de la Cabeza) 

  
Dissabte,     dia 3:     A les 20,00: Missa (difs. esp. Francisco Clarà i 

Pilar Vigué; Josep Clotet i Obiols; Montserrat Puig 
i Estrada; Joan Feixas i Solé; Mauri Bruguera) 

 
DIUMENGE, dia 4:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep 

Pladeoliva i Pla; Josep Cirera i Cirera; esp. Lluís 
Mas i Maria Castells; ) 

cultes de la setmana 

fer néixer l’esperança... 
en la política 
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la campana avisa    RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 30, a les 5, es celebrarà la 
missa a la Residència com cada darrer dimecres de mes. 
 
BOBOG-CAMERUN: Dimarts, dia 22, fou presentat el 
vídeo de Bobog a tot el claustre de l’IES M.M.Pol per un 
membre del grup i professora de l’IES. 
Dijous, dia 1, a les 7, alguns membres del grup van a presentar, 
als locals d’Agermanament a Barcelona, la seva experiència de 
Bobog, a projectar el vídeo i a parlar del llibre Camerun.Negre 
sobre blanc. 
 
CONFIRMACIÓ: Divendres, 2 de desembre, a 1 quart de 
10, es trobaran els nois i noies que es preparen per rebre la 
confirmació pel febrer de l’any vinent. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: El grup de RdV de 
matrimonis joves es trobarà el dissabte, dia 3, a 2 quarts de 5, 
per parlar de la seva vida i de la seva fe. 
 

ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 22, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Joan Pagès i Riera, que morí el dia abans a 
l’edat de 81 anys. Dijous el de Genoveva Suriñach i Compte, 
que morí el dimecres, a l’edat de 100 anys. Al cel siguin ! 
 

DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € per Bobog-
Camerun. Moltes gràcies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUEM DURANT L’ADVENT 

 
Divendres, dia 2, a les 8, i cada divendres d’Advent, a 
iniciativa d’alguns feligresos, es farà la pregària de Vespres 
a l’església. És la pregària oficial de l’Església que es fa a 
tots els monestirs i convents, i que també fan molts cristians 
pel seu compte. Tots hi som convidats. 
 


