
                                                                                          
Entrem ja a la quarta i darrera setmana d’Advent. Les lectures 
d’avui segueixen aprofundint en el misteri de l’Encarnació, en 
la primera vinguda de Jesucrist. Els textos ens mostren com 
Déu es va encarnar una vegada en un home, en Jesús de 
Natzaret. Però és igual d’important adonar-se que Déu avui 
continua encarnant-se, cada dia, en aquells que fan la seva 
voluntat, en aquells que segueixen el seu camí d’amor i de 
servei al proïsme. I això és un gran motiu d’esperança. 

És motiu d’esperança poder comprovar cada dia com hi 
ha persones que viuen abocades al servei gratuït als altres. 
Persones que amb tota naturalitat, sense donar-se cap mena 
d’importància, visiten malalts, porten la comunió a les cases, 
presten serveis de transport a aquells que no en disposen, etc. 
Són persones que no entenen la seva existència si no és en el 
servei als altres: totes aquestes persones són testimonis de Crist, 
testimonis d’esperança. 

Aquest diumenge la Montserrat Boix, membre de la 
nostra comunitat parroquial, ens dona el seu testimoni 
personal. Ho fa en representació de totes aquestes persones 
que en el servei són llum, consol i esperança per als altres. 

I és que ser cristià no vol dir tenir unes creences o seguir 
uns ritus, ser cristià ha de ser sobretot voler ser un seguidor de 
Crist, i això implica mirar de fer nostres, cada dia, les seves 
paraules i els seus actes: «com el Fill de l'home, que no ha 
vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida com a 
rescat per tothom». (Mt 20, 28) 

 
 

DIUMENGE,dia 23:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Teresa Fabregó 
i Serratosa, cap d’any; Victòria Hita i Codina) 

Dilluns,       dia 24:      A  les 17,00: Missa del Gall a la Residència 

Dilluns,       dia 24:      A  les 24,00: Missa del Gall a la parròquia 

DIMARTS, dia 25:   A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Roca 
Fontserè; Pere Novellas i fill Miquel)  

                                      A les 12,00: Missa cantada a St. Miquel de la 
Guàrdia 

Dissabte,     dia 29:       A les 20,00: Missa  (difs. Josep Camprubí i 
Soler; esp. Joaquim Arisa i Teresa Crosas) 

DIUMENGE,dia 30:   A  les 11,00: Missa cantada (difs. Rosa 
Vilaseca i Navarro, cap d’any; Dolors Obiols i 
Sala;  Maria Sanglas i Masoliver) 
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la campana avisa     CAMÍ CAP A SER DIACA: Diumenge vinent, dia 30, a la 
missa de les 11 de la nostra parròquia, el senyor bisbe donarà 
les Ordes Menors a en Rubèn Junquera, membre de la nostra 
comunitat, que es prepara per rebre el diaconat d’aquí a pocs 
mesos. 
 
CÀRITAS INFORMA: Es necessita una estufa elèctrica. Tel. 
al 938500185 i 938541024. 
 
BOBOG-CAMERUN: Dissabte, dia 22, al vespre, voluntaris 
del grup anaren a la parròquia de l’Esperança de Manresa a 
explicar el treball fet al Camerun i a presentar el llibre Saviesa 
en colors africans. 
 
CAPELLES SAGRADA FAMÍLIA: Els responsables ja 
podeu passar pel despatx quan us vagi bé. 
 
POEMA DE NADAL: Dimecres, dia de St. Esteve, a les 7, al 
teatre Eliseu, el grup Arrels recitarà el Poema de Nadal de J.M. 
de Sagarra. El que es recapti serà destinat a Càritas. 
 
COVES D’ADVENT: Com cada any al capdavall de 
l’església hi hauran els coves d’Advent per recollir els aliments 
que es vulguin aportar per a les persones que Càritas atén. 
 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 17, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Juanita Cruz i Armenteros, que morí el dia 8, 
a l’edat de79 anys. Dimarts, dia 18, el de Dolors Labró i Autet, 
que morí el dia abans, a l’edat de 58 anys. Al cel siguin! 
 
DONATIUS: Se n’han rebut dos de 50 € i un de 100 per 
Càritas, dos de 50 € i un de 100 per les necessitats de la 
parròquia i una colla de beques de 50 € per l’agermanament 
amb un nen de la maternal de Bobog. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 


