
Llegim a l’evangeli d’avui:: Josep, no tinguis por de prendre a 
casa teva Maria. És clar que aquest fragment no parla 
directament del tema que avui ens ocupa, dels nouvinguts, dels 
migrants, o més ben dit dels nous ciutadans, però sí que parla 
de l’acolliment de l’altre, del tenir la casa o el país obert, 
d’atendre tot i que de vegades no es veu del tot clar. 
 Fixem-nos en l’escàndol informàtic que es dóna tan 
sovint. Ja fa una colla de setmanes que no es parla dels que 
han de marxar del seu país, dels que moren al mar, dels camps 
de refugiats que són vertaders centres de misèria i de pobresa, 
no d’acolliment. Tot i que el problema persisteix ja no és 
notícia. Tampoc es parla de les traves que l’Europa benestant 
posem a tots aquests pobres. 
 L’intent de tantes persones de cercar un país on poder 
sobreviure és imparable, només farà que créixer. Nosaltres 
faríem el mateix. La nostra societat serà cada dia més una 
barreja de diferents cultures, religions, ètnies, i ens hi hem 
d’anar preparant, com diu el Full de la VII Setmana Solidària 
que aquests dies hem rebut. I ho hem de fer amb l’esperit 
obert, sense por, acollidor, servicial, evangèlic, començant per 
estimar, no només tolerar, els qui ja són aquí de fa temps i 
formen part de la nostra societat com nosaltres. 
 Fem que neixi i creixi en ells l’esperança, que això és el 
naixement de Jesús fet realitat avui. Pau a la segona lectura ens 
diu: He rebut el do de ser apòstol de tots els pobles, un 
enunciat constant en tota la Bíblia aquest de tenir presents i ser 
acollidors de tota llengua, raça o nació. 
 Si no fem néixer Jesús enmig d’aquestes realitats on el 
fem néixer avui? 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 18:   A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 
Rosanas; esp. Ramon Lladó i  Maria Molist; esp. 
Joan Torrentgenerós i Maria Farrés) 

 

Dissabte,    dia 24:    A les 24,00: Missa cantada (difs. Joaquim Arisa i 
Teresa Crosas; Montserrat Puig i Estrada; per les 
ànimes del purgatori)  

 

DIUMENGE,dia 25:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Pere Novellas 
Vila i fill Miquel; Ramona Rosanas i Moratona) 

cultes de la setmana 

fer néixer l’esperança... 
en una societat acollidora 

i pluricultural 
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la campana avisa    GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de seniors es trobarà el dilluns, dia 19, a les 9. 
 
CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Dimarts, dia 20, a les 8, 
ens trobarem a preparar el Nadal rebent el perdó de les faltes, 
enmig d’una celebració comunitària de la penitència. 
 
VESPRES: Recordem que cada divendres d’Advent, a les 8, 
hi ha la pregària de vespres a la sala gran de la rectoria. 
 
CÀRITAS: Aquesta setmana, com cada any, una colla de 
voluntaris de Càritas visitaran tots els malalts de la parròquia, 
els que viuen aquí o en residències de la comarca, portant-los 
un petit present i una felicitació. 
 
MISSA DEL GALL: A la Residència serà el dissabte, dia 24, 
a les 5 de la tarda acompanyats de la coral Vila i Formosa, i a la 
parròquia a les 12 de la nit, on s’acabarà amb un piscolabis als 
locals de la parròquia. 
 
COVES D’ADVENT: Els tenim posats, com cada any, al 
capdavall de l’església perquè hi puguem aportar aliments, 
sobretot oli, sucre i llet. 
 
BATEIGS: Diumenge, dia 4 foren batejats els infants Júlia 
Banús i Roca, filla de Carles i Raquel, apadrinada per Ramon i 
Maria, i Martí Alarcon i Soler, fill de Moisès i Laia, apadrinat 
per Anna i Sílvia. Per molts anys!  
 
ENTERRAMENT: Diumenge, dia 11, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Rafael Serrano i Mérida, que morí el dia 9, a 
l’edat de 83 anys. Al cel sigui! 
 

DONATIUS: S’han rebut un de 30 €, cinc de 50, i un de 100 
per Bobog-Camerun; un de 40 per les necessitats de la 
parròquia i un de 30 per Càritas. Moltes gràcies. 
A les dues parades pel Camerun a la Fira, la dels alumnes de 
l’escola Verge del Sòl del Pont, i la del grup de Bobog es 
recolliren uns 1400 €. És un goig comptar amb tanta solidaritat. 
 

 


