
la campana avisa     

El cant amb què comencem totes les eucaristies aquest Advent 
fa: He nascut en un poble, en un bany de llibertat, nascut en el 
poble del Crist... Aquests diumenges hem anat glossant que 
Jesús vol néixer en un poble de veritat, de justícia, avui diem  
de llibertat, i diumenge vinent direm de pau. Són les quatre 
grans virtuts del nostre Advent, que preparen Nadal. 
 
El clam de llibertat és una constant en tota la Bíblia. Pau ens 
diu: Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures…Heu estat 
cridats a la llibertat (Ga 5,1 i 13). Tot esclavatge, tota privació 
gratuïta de la llibertat és un atac al més profund de la dignitat 
de les persones, atac massa freqüent avui: a Líbia molts 
immigrants són venuts com esclaus, o són posats a la presó a 
casa nostra només per haver vingut a cercar aliment i no tenir 
papers. També a l’estat espanyol tenim a la presó els Jordis i 
uns quants consellers per haver estat fidels al clam del poble, o 
el president i d’altres consellers, exiliats per poder evitar la 
presó...Drets humans fonamentals trepitjats. 
 
Des de la nostra fe no podem callar davant aquests fets, seria 
renunciar a ser lliures i trair l’evangeli. Avui mateix podem 
llegir a les lectures: l’Esperit del Senyor m’ha enviat a 
proclamar als captius la llibertat, i als presos el retorn de la llum 
(Is 61,1) proclama que repeteix Lluc a l’inici del seu evangeli. 
 
Tota privació injusta de la llibertat, física o psíquica, és una 
burla de Jesucrist, i més si els qui ho fan es diuen cristians. 
  

 

 
DIUMENGE,dia 17:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Ma Luisa Botto 

do Ocampo; Carme Ribas i Vergés) 
Dissabte,     dia 23:    A les 20,00: Missa (dif. Victòria Hita i Codina) 
DIUMENGE,dia 24:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Nati Company i 

Orra, cap d’any; família Bori Verdaguer; Genoveva 
i Maria Bassas) 

                                     A les 17,00: Missa del Gall a la Residència 
 

 

SETMANA SOLIDÀRIA: És aquest diumenge, dia 17. A la 
plaça hi podem trobar una parada de Bobog-Camerun amb 
productes d’aquell país, una de l’escola Verge del Sòl del Pont 
amb treballs manuals fets pels alumnes per a Bobog, i una del 
Casalot. 
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CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Dimarts, dia 219, a les 8, 
ens trobarem a preparar el Nadal rebent el perdó de les faltes, 
enmig d’una celebració comunitària de la penitència. 
 
ORACIÓ I AMISTAT: Els membres del grup es trobaran el 
dimecres, dia 20, a fer pregària i amistat com cada mes. 
 
MISSA DE NADAL A ST. MIQUEL DE LA 
GUÀRDIA: Com cada any el dia de Nadal, a les 12, s’hi 
celebrarà l’eucaristia. 
 
COVES D’ADVENT: Els tenim posats, com cada any, al 
capdavall de l’església perquè hi puguem aportar aliments, 
sobretot oli, sucre i llet. 
 
MISSA DEL GALL: El diumenge, dia 24, a les 5 de la tarda 
es celebrarà a la Residència, i a les 12 de la nit a l’església 
parroquial. 
 
GRUP LLOANÇA: Dijous passat, a la tarda, el grup 
encarregat de la neteja escombraren tragueren la pols de 
l’església i la capella del santíssim com fan habitualment. 
Moltes gràcies. 
 
CAPELLES SDA. FAMÍLIA: Tots els qui en sou 
responsables podeu passar pel despatx parroquial quan us vagi 
bé. 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 i un de 250 €	 per 
Càritas, un de 50 i un de 400 per Bobog ,i un de 250 per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 
 
 


