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T E M P  D'A D V E N T

El temps d’Advent marca l’inici de l’Any Litúrgic. Sabem

que  és  un  temps  que  ens  prepara  interiorment  i

exteriorment per a celebrar el naixement de Jesucrist, el

Fill de Déu fet home.

En particular,  és un temps litúrgic bonic, segurament

pel context dels llums, els regals, les nadales, etc. Però

cal vigilar, perquè el que cal preparar durant l’Advent

no  és  principalment  exterior,  sinó  que,  sobretot,  és

important  la  preparació  interior  del  cor  per  rebre-hi

Jesús, que neix novament per donar-nos vida. 
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AVUI DIUMENGE DE LA PARAULA

Aquest  primer  diumenge  d’Advent  és  un  dia

especialment  dedicat  a  la  Paraula  de  Déu.  Així  ho

demanen els bisbes de les diòcesis de Catalunya, per

convidar-nos a prendre consciència de la centralitat

de la Paraula a les nostres vides. Cada diumenge a la

celebració escoltem uns fragments escollits de la Bíblia

(Paraula de Vida) com a aliment per a la nostra vida

espiritual, de la mateixa manera que rebem el Cos de

Crist (Pa de Vida).

El lloc des d’on es llegeix aquesta Paraula de Déu

es coneix amb el nom d’ambó. L’ambó de la nostra

parròquia és obra de l’arquitecte Josep Maria Jujol. Té

un gravat amb una frase en llatí-  ut sermo Dei currat-

que significa “perquè la paraula de Déu es difongui” i

que correspon a unes paraules de sant Pau. Diu així:

“Finalment, germans, pregueu per nosaltres, perquè la

paraula del  Senyor  es  difongui  i  sigui  glorificada,  tal

com ho és enmig vostre” (2a carta de sant  Pau als

Tessalonicencs  3, 1).

A l’altra banda de l’altar  hi  ha un púlpit,  també

obra  d’en  Jujol,  amb  una  inscripció  en  llatí



- fratres sobrii estote et vigilate- que significa “germans

sigueu sobris vetlleu!” i que forma part d’una una cita

de sant Pere. Diu així: “Sigueu sobris, vetlleu! El vostre

adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda cercant

qui engolir.” (1a carta de sant Pere 5, 8).

CARTA MISERICORDIA Y PAZ

El papa Francisco al día siguiente de cerrar la puerta

santa en Roma, y con ella el Jubileo extraordinario de

la  misericordia,  publicó  una  carta  para  iluminar  el

camino  a  seguir  en  un  futuro.  Ese  futuro  pasa  por

“complicarnos” la vida a favor de los demás:

“Las obras de misericordia tocan todos los aspectos

de la vida de una persona. Podemos llevar a cabo

una  verdadera  revolución  cultural  a  partir  de  la

simplicidad de esos gestos que saben tocar el cuerpo

y el  espíritu, es decir la vida de las personas. Es una

tarea que la comunidad cristiana puede hacer suya,

consciente  de  que  la  Palabra  del  Señor  la  llama

siempre a salir de la indiferencia y del individualismo,

en el que se corre el riesgo de caer para llevar una

existencia cómoda y sin problemas”.



PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA

Per les reparacions de les esquerdes de l’església.

CONVIVÈNCIA ADOLESCENTS I JOVES A MONTSERRAT

Els propers divendres 9 i  dissabte 10 de desembre la

parròquia organitza aquesta estada a Montserrat amb

diferents  activitats  de  pregària,  formació  i  diversió.

(més informació: mn. Vicenç)

AGENDA

Dimarts 29:  comença la novena de preparació per la

solemnitat de la Immaculada (8 desembre)

Divendres 2: de 19:30h. a 23:00h. Exposició del Santíssim.

Dissabte 3: a les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes 

a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge. 

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 28: 19:00h. Dimarts 29: 7:15 /19:00h. Dimecres 30:

19:00h. Missa exequial per Rosa Gateu Mora. Dijous 1

desembre: 7:15 /19:00h.  Divendres 2: 19:00h.  Angels,

Madalena, Maria dels Àngels Trabal Codorniu. Dissabte

3: 9:00h. /19:30h. Diumenge 4: 10:00h. / 11:00h. / 12:00h.

/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí. 


