
Llegim a la primera lectura d’Isaïes, avui: “Això diu el Senyor: 
Aquí teniu el meu servent. No crida ni alça la veu, no trenca la 
canya esquerdada, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta 
el dret amb fermesa fins haver-lo implantat a la terra”. Fa anar 
de bracet la delicadesa vers els més febles amb la fermesa per 
implantar el dret i la justícia. 
 En la festa d’avui se’ns presenta Jesús ja gran, a punt de 
començar la seva tasca pública, marcant ja quins seran els seus 
trets, la misericòrdia que treballa sense fer soroll, i el dret i la 
justícia tan absents ja en el seu temps. 
 Aquests dies de tanta festa hem pogut constatar, tots 
aquells que ens hem passat alguna tarda a urgències, que hi ha 
tot un bloc de professionals de la sanitat que treballen sense fer 
soroll, amb delicadesa i competència pels febles en salut, 
acollint amb simpatia, ajudant a curar amb el tracte atent que 
donen, i com ells tants d’altres que atenen els ciutadans. Són 
ambaixadors de misericòrdia. 
 Quin contrast amb algunes notícies molt sorolloses 
també d’aquests dies on les bombes col·locades perquè puguin 
fer mal a molta gent, els assalts a locals amb metralleta, les 
pistoles assassines, a Síria, Irak, Alemanya, Estats Units. 
Notícies,  aquestes, escampades amb bombo i plateret, i 
aquelles silenciades. Per què fem tanta propaganda del mal i 
tan poca del bé silenciós? 
 En l’escena del Jordà a l’evangeli d’avui “el cel s’obre i 
baixa l’Esperit cap a Jesús, amb una veu que diu: Aquest és el 
meu Fill, escolteu-lo”. Aquest és el que ens marca el camí de la 
misericòrdia i de la justícia, que hem fet notar abans, aquesta 
és la llum de Nadal que demana ser seguida. 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE, dia 8:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Ramon Vilar i 
Cabanas; famílies Gurt-Torras i Torras Copons; 
en acció de gràcies) 

 

Dissabte,    dia 14:    A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada)  
 

DIUMENGE,dia 15:    A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Rovira 
Quintana; flia. Cuesta Corell; flia. Miró Deordal; 
pels Tonis) 
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la campana avisa    CONFIRMACIÓ: El grup de nois i noies que es preparen per 
rebre la confirmació aquest trimestre es reuniran el divendres, 
dia 13, a 1 quart de 10. 
 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: El grup de RdV de 
matrimonis joves es trobarà el dissabte, dia 14, a 2 quarts de 5, 
per parlar de la seva vida i de la seva fe. 
 

CAPELLES DE LA SAGRADA FAMÍLIA: Els 
responsables de les capelletes poden passar pel despatx 
parroquial quan els vagi bé. 
 

ENTERRAMENTS: Diumenge, dia 1, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Soledad Boixeda i Verdaguer, que morí el dia 
abans, a l’edat de 93 anys. El dimecres, dia 4 el de Ramon 
Vilar i Cabanes, que morí el dia abans, a l’edat de 72 anys. El 
divendres, dia 6, el de Miquel Bonilla i Navarrete, que morí el 
dijous a l’edat de 69 anys. Al cel siguin! 

 

DONATIUS: S’han rebut un de 5 €, un de 10, un de 20 i un 
de 300 per les necessitats de la parròquia i un de 400 € per  
Bobog-Camerun. Moltes gràcies. 
 

 

 

 

 

 


