
Durant aquestes quatre setmanes d’Advent farem ressaltar 
quatre grans virtuts, no massa ben tractades políticament i 
socialment: la Veritat, la Justícia, la Llibertat i la Pau. 

La gran pregunta que Pilat fa a Jesús, Què és la veritat?, la 
contesta a l’evangeli de St. Joan: Jo sóc el camí, la veritat i la 
vida. Jesús no divaga teòricament sobre la veritat, sinó que 
posa el testimoni de la seva vida. El que Ell fa, el que ensenya 
és Veritat. Ell és la imatge clara de qui és Déu, la Gran Veritat. 
En d’altres llocs la bíblia ens parla del contrari a allò que és 
veritat, quan diu: Si algú afirmava: jo estimo Déu, però no 
estima el seu germà és un mentider (1Jn 4,20).I també: El qui 
estima no s’alegra de la mentida, sinó de la veritat (1C 
13,6).Per Déu és tan important dir la veritat, que diu que és 
propi del diable mentir, mostrar allò que no és, ja que és 
falsejar la realitat. 

La veritat ha estat maltractada en tots els segles i llocs, també 
en el nostre i a casa nostra. Des del que diu que dir mentides 
piadoses no fa cap mal, passant pel que enganya malmetent 
persones per treure uns beneficis econòmics, fins els que es 
valen de les més altes instàncies de la política per negar que tot 
un poble ha estat apallissat als carrers quan es manifestava 
pacíficament, posant a la presó tot un govern dient que eren 
sediciosos...la mentida feta arma d’estat, la Veritat malmesa. 

Mai, però, podem perdre l’esperança de què Jesús pugui 
néixer en un poble amant de la Veritat, en un país que tot i ser 
enganyat no vol usar aquesta mateixa arma enganyant. No és 
fàcil deixar de pagar amb la mateixa moneda però l’Advent ens 
demana que preparem un bressol de Veritat per l’infantó de 
Nadal. 

 

 
DIUMENGE, dia 3: A les 11,00: Missa cantada (difs.Genoveva 

Suriñach, cap d’any; Maria Crosas i Rusiñol, cap 
d’any; Josep Cirera i família; esp. Francesc Clarà i 
Pilar Mauri; per les ànimes del purgatori; família 
Minoves Vilaregut; ac de gr.a M. de D. de l’Ajuda) 

DIVENDRES, dia 8: A les 11,00: Missa cantada (difs. família Costa 
Rosanas; en ac. gr. a la M. de D. del Sòl del Pont) 

Dissabte,        dia 9:   A les 20,00: Missa (dif. Manel Carol i Torrents, 
cap d’any; en ac. de gr. a Sta. Rita) 

DIUMENGE,  dia 10:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Rafael Serrano i 
Mèrida, cap d’any, i Manuel Serrano i       
Delgado; Loreto Ballana i Josep Masoliver) 
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vol néixer en un poble de 
VERITAT 

 

cultes de la setmana 



la campana avisa     BATEIG: Avui, dia 3, rep el sagrament del baptisme la nena 
Dana Arumí i Albanell, filla de Jordi i Carme, apadrinada per 
Ivan i Anna. Per molts anys! 
 
BOBOG-CAMERUN: Diumenge, dia 26, com estava 
anunciat, es presentà el llibre Imatges del Camerun. Veus del 
món, amb el teatre ple de gent i amb molt bones intervencions 
dels alumnes de les diferents escoles, Institut i escola de 
música, i amb càlids aplaudiments. El llibre tingué una 
excel·lent acollida. Tot això ajuda Bobog de veritat com ens 
digué el camerunès Richard. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un 20 i un de 50 €	 per les 
necessitats de la parròquia,un de 50 € per Bobog-Camerun, i 
un de 50 €	per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


