
                                                                                          
Enfilem ja l’Advent per preparar el Nadal. L’Advent és temps 
d’espera, temps d’esperança. Per això aquest temps d’advent 
repassarem diferents testimonis d’aquesta virtut tan 
fonamental, perquè si no vigilem és fàcil caure en la 
desesperança davant de les adversitats de la quotidianitat. 
 
La vinguda de Jesús ens convida a ser testimonis d’esperança 
enmig del món, no només a casa nostra, sinó també en aquells 
països del sud o en vies de desenvolupament. Fa una colla 
d’anys des de la Parròquia –i el poble– estem agermanats amb 
uns poblats del Camerun. Amb aquest agermanament 
contribuïm  a l’educació dels infants, la construcció de pous 
d’aigua potable, la creació de cooperatives agrícoles, l’atenció 
hospitalària. Fem tot això perquè com a cristians volem un 
món millor, un món on tothom pugui viure amb dignitat. 
Volem un món que s’apropi al del Regne de Déu. Volem ser 
testimonis d’esperança a casa i lluny de casa. 
 
Treballar, lluitar, donar temps gratuïtament, per l’educació, la 
salut, el desenvolupament econòmic d’aquests països en vies 
de desenvolupament és una forma de generar esperança en 
persones molt castigades per la misèria i la dissort. És ajudar-les 
a tenir coratge per seguir endavant, i ajudant-les a elles en el 
camí de l’esperança també ens ajudem a nosaltres mateixos. 
 
Jesús fou un clam permanent i vital a favor de l’esperança, i 
també els seus seguidors com Pau, que en la carta als romans 
ens diu: Que el Déu de l’esperança us ompli de tota joia i tota 
pau en la vostra fe. Aquesta fe en Jesús és el que ha de fer que 
caminem tot sembrant esperança de nord a sud. Fa temps que 
aquesta nostra comunitat vol anar per aquest camí. 
 
 
Dissabte,      dia 1:  A les 20,00: Missa (difs. esp. Joan Feixas i Maria 

Aulet, cap d’any; famílies Clotet i Godayol) 

DIUMENGE, dia 2:       A  les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Francesc 
Clarà i Pilar Mauri; flia. Rovira Quintana; flia. 
Cuesta Corell; esp. Lluís Mas i Maria Castells) 

Dissabte,      dia 8:       A les 11,00: Missa cantada (difs. Manuel Carol i 
Torrents; flia. Costa Rosanas) 

DIUMENGE, dia 9:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. família Vilar 
Cabanes) 
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la campana avisa     VESPRES SOLEMNES: Divendres, dia 7 a 2 quarts de 8 
del vespre hi haurà vespres solemnes a la capella del Santíssim. 
Tots hi som convidats. No hi haurà missa vespertina. 
 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es reuniren el dissabte, dia 
1, a les 5, per parlar de la seva vida i de la seva fe. 
 
BATEIGS: Aquest diumenge, dia 2, reben el baptisme els 
infants Kenneth Kwamen Kyere i Wisdom Kwabena Kyere, fills 
d’Eric i Iwona, apadrinats per Damian i Jolanda, i José Manuel i 
Monica respectivament. Per molts anys! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 €  i un de 100 pels 
infants de l’escola de Bobog-Camerun, un de 100 per les 
necessitats de la parròquia, i un de 100 per Càritas. Moltes 
gràcies.  
 
AGERMANAMENT RODA-BOBOG:  Dimecres, dia 5, a 
les 6, membres del grup assistiran a una trobada al Consell 
Comarcal amb els grups que també han rebut una subvenció. 
 
Divendres, dia 30, a les 8, el teatre Eliseu s’omplí en la 
presentació del nou llibre Saviesa en colors. Fou una estona de 
reflexió i bellesa a partir dels textos i de les fotos del llibre, amb 
un públic atent i captivat pel to de l’acte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


