
Fa pocs dies el Diccionari d’Oxford ha elegit com a paraula de 
l’any el terme post-veritat, perquè estem en una època en què 
ja no hi ha una frontera clara entre veritat i mentida. Ho hem 
vist recentment en el referèndum britànic, on el discurs dels 
qui volien sortir de la UE era ple de mentides, o a la campanya 
electoral de Donald Trump, en la qual se sap que més del 
setanta per cent de les seves afirmacions eren falses. L’era de la 
post-veritat no només afecta la política, els mitjans de 
comunicació social, la publicitat... sinó també les nostres vides i 
les nostres relacions. 
 
Tot i el descrèdit en el qual ha caigut la paraula en la nostra 
societat hi ha moltes persones que són signe d’esperança 
perquè donen sentit a l’expressió: “ser un home o una dona de 
paraula”. Són persones integres, honestes, que saben viure 
amb coherència amb allò que diuen, que generen confiança 
en el seu entorn, que te’n pots refiar. I tots coneixem persones 
al nostre voltant que inspiren confiança amb la seva paraula, 
perquè diuen el que és i actuen d’acord amb el que s’han 
compromès. 
 
L’evangeli d’avui ens presenta Joan Baptista predicant en el 
desert. La paraula de Joan no es mou pas en el terreny de la 
post-veritat, sinó que serveix per a generar esperança en el qui 
vindrà, el Messies. L’aigua del Jordà és el signe de la conversió, 
una aigua que “neteja i purifica” la persona, i que hauria de 
servir com deia Gandhi, que hi hagi harmonia entre el que es 
pensa, el que es diu i el que es fa. L’advent ens convida a ser 
signes d’esperança a través de la paraula. Com deia Jesús: Que 
el vostre sí sigui sí i el vostre no sigui no. 
 
 
 
 
 

DIUMENGE, dia 4:   A les 11,00: Missa cantada (difs.  Maria Crosas i 
Rusiñol; Josep Pladeoliva i Pla; Josep Cirera i 
Cirera; esp. Lluís Mas i Maria Castells) 

Dimecres,     dia 7:    A les 20,00: Missa (difunts de la parròquia) 
DIJOUS,        dia 8:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Manolo Garcia i 

Hermoso, cap d’any; Ma Dolors Deniel i Costa) 
Dissabte,    dia 10:    A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE,dia 11:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep 

Masoliver i Loreto Ballana; esp. Jaume Castells i 
Isabel Lladó) 

cultes de la setmana 

fer néixer l’esperança... 
en la paraula 
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la campana avisa    GRAN RECAPTE: Els dies 25 i 26 es féu el gran recapte 
amb participació de prop de 50 voluntaris i de molts donants. 
Es recolliren 3.590 kg,, 500 més que l’any anterior gràcies a la 
generositat de tants donants. Gràcies a tots. 
 
ARXIPRESTAT: El divendres, dia 9, a les 11, a l’Esquirol, es 
trobaran els mossens del nostre arxiprestat per parlar de les 
activitats pastorals dels diferents llocs i de les de conjunt. 
 
MISSA FAMILIAR: Divendres, dia 9, a 2 quarts de 10, es 
trobaran les mares que preparen les misses familiars per posar a 
punt la del divendres, dia 17. 
 

LLIBRE SOBRE BOBOG-CAMERUN: El dissabte dia 
26, fou presentat al teatre Eliseu el llibre Camerun.Blanc sobre 
negre, amb una assistència de prop de 200 persones, i el 
dijous, dia 1, fou presentat a Barcelona; als dos indrets dins 
d’un ambient molt sensible pel Camerun. S’hi vengueren 150 
llibres, que són donatius per fer escola, pous i cooperatives. 
 

PARADES A LA FIRA DE PONT A PONT: A la Fira del 
diumenge, dia 11, visiteu les parades de Càritas i de l’escola 
Verge del Sòl del Pont amb objectes per ajudar Bobog-
Camerun, i visiteu també la del Casalot per ajudar a tirar 
endavant aquest moviment educatiu i d’esplai. 
 
ENTERRAMENT: Dijous, dia 1, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Maria Crosas i Rusiñol, que morí el dia abans 
a l’edat de 86 anys. Al cel sigui ! 
 

DONATIUS: S’han rebut tres transferències bancàries de 50 
€ cadascuna per Bobog-Camerun, i una de 50 € per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUEM DURANT L’ADVENT 

 
Divendres, dia 9, 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 a casa. Tots hi som convidats. 
 


