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MARIA, ESTRELLA DE L’ESPERANÇA

Santa Maria, tu vas ser una d’aquelles ànimes humils i

grans a Israel que, com Simeó, va esperar «que Israel

seria consolat» i va esperar, com Anna, «que Jerusalem

seria alliberada» . Tu vas viure en contacte íntim amb les

Sagrades  Escriptures  d’Israel,  que  parlaven  de

l’esperança, de la promesa feta a Abraham i a la seva

descendència. Així comprenem el sant temor que et va

sobrevenir  quan  l’àngel  de  Déu  va  entrar  a  la  teva

habitació i et va dir que donaries a llum a aquell que

era l’esperança d’Israel i  l’esperança del món. Per tu,

pel  teu  sí,  l’esperança  de  mil·lennis  havia  de  fer-se

realitat, entrar en aquest món i la seva història.
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Tu t’has inclinat davant la grandesa d’aquesta missió i

has dit sí: «Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin

en mi les teves paraules» . Quan plena de santa alegria

vas anar de pressa per les muntanyes de Judea a visitar

la teva parenta Elisabet, et vas convertir en la imatge

de la futura Església que, en el seu si, porta l’esperança

del món per les muntanyes de la història. Però junt amb

l’alegria que, en el teu Magníficat, amb les paraules i el

cant,  has  difós  en  els  segles,  coneixies  també  les

afirmacions fosques dels profetes sobre el patiment del

servent de Déu en aquest món. Sobre el seu naixement

a l’establia de Betlem va lluir la resplendor dels àngels

que van portar la bona nova als pastors, però al mateix

temps es va fer de sobres palpable la pobresa de Déu

en aquest món. L’ancià Simeó et va parlar de l’espasa

que traspassaria el teu cor, del signe de contradicció

que el teu Fill seria en aquest món. Quan va començar

després  l’activitat  pública  de  Jesús,  et  vas  haver  de

quedar  de  banda  perquè  pogués  créixer  la  nova

família  que  ell  havia  vingut  a  instituir  i  que  es

desenvoluparia  amb  l’aportació  dels  qui  haguessin

escoltat  i  complert  la  seva  paraula.  Malgrat  tota  la



grandesa i l’alegria dels primers passos de l’activitat de

Jesús, ja a la sinagoga de Natzaret vas experimentar la

veritat  d’aquella  paraula  sobre  el  «signe  de

contradicció».  Així  has  vist  el  poder  creixent  de

l’hostilitat  i  el  rebuig  que progressivament  es  va anar

creant al voltant de Jesús fins l’hora de la creu, on vas

veure morir com un fracassat, exposat a l’escarni, entre

els delinqüents, el Salvador del món, l’hereu de David,

el Fill de Déu. Vas rebre llavors la paraula: «Dona, aquí

tens el teu fill». Des de la creu vas rebre una nova missió.

A  partir  de  la  creu  et  vas  convertir  en  mare  d’una

manera nova: mare de tots els qui volen creure en el

teu Fill Jesús i seguir-lo.

De la carta encíclica sobre l’esperança cristiana del

Papa Benet XVI a l’any 2007. 

SANTORAL

Dijous 13 de desembre: Santa Llúcia, verge i màrtir. 

Divendres  14  de  desembre: Sant  Joan  de  la  Creu,

prevere i doctor de l’Església.   

CÀRITAS

Recollida d’aliments durant les setmanes del 15 i 16 de

desembre.  



CATEQUESIS    

De primera comunió:

      Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h. 

De continuïtat i primer de confirmació: 

       Divendres de 18h a 19h.                                           

De segon de confirmació: 

      Dijous de 19 a 20h. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dijous 13 de desembre:

                     Adoració del santíssim de 9h a 13h. 

Recés d’advent de 19:30h  a 20:30h.  

Divendres 14 de desembre:

                      Adoració vespertina de 19:30h a 23:30h. 

Dissabte 15 de desembre:  21h. Sopar de Càritas.

Divendres 21 de desembre:

a les 19:30h. Celebració comunitària del perdó amb

confessió i absolució individual. 

Dissabte 22 de desembre:

                  18h Pessebre vivent als jardins de la Parròquia


