
Feiners    8:30h   19h             

Dissabtes i vigílies   20h 

Diumenges i festius   9:00h (castellà)  

          11h 

          12:30h Missa Familiar 

          20h  

 

HORARI DE MISSES      

 

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de novembre 

DIMARTS 5 DESEMBRE  

A  les 19h 

Dimarts de 19:45h a 20:30h 

Dijous de 18h a 19h 
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El llop conviurà amb l’anyell El llop conviurà amb l’anyell   
Durant l’Advent llegim fragments 
del Profeta Isaïes en els quals se’ns 
descriuen unes situacions 
idíl·liques. La relació natural d’uns 
animals que per ins-
tint són capaços de 
devorar-se entre ells 
es converteix en una 
relació pacífica: “El 
llop conviurà amb 
l’anyell, la pantera 
jaurà amb el cabrit, 
menjaran junts el ve-
dell i el lleó, i un nen 
petit els guiarà; es 
faran amigues l’ossa i 
la vaca” (Is 11,6-7). El Senyor ve 
per portar-nos la Pau: “Ell posarà 
pau entre les nacions i apaivagarà 
tots els pobles” (Is 2,4). 

A Catalunya estem vivint un 
temps de confrontació social i polí-
tica. Seria de persones immadures 
no reconèixer que hi ha una divisió 
social en els temes polítics i que té 

les seves arrels en qüestions d’i-
dentitat cultural. El problema de 
fons sempre hi ha estat i en 
aquests últims anys ha emergit de 

nou amb l’augment del 
bloc independentista i 
amb la mala gestió 
dels problemes entre el 
govern de la Generali-
tat i el govern central. 
Probablement ens hi 
haurem d’acostumar. 
Uns i altres som com 
el llop i l’anyell, com la 
pantera i el cabrit... 
Potser ens devoraríem. 

Tanmateix la Paraula de Déu 
anuncia que el llop i l’anyell, la 
pantera i el cabrit etc... poden con-
viure en pau. Difícil però no im-
possible segons Isaïes.  

La convivència ha de passar pel 
sedàs del respecte recíproc i d’una 
opció clara i ferma per foragitar 
qualsevol mena de violència.  



Quin Nadal vols viure? Quin Nadal vols viure?   
El Misteri de Nadal 

“Déu es fa home”. Incomprensible 
per a la ment humana. Realitat que 
ho trasbalsa tot. El fet en si mateix 
i el mètode ens descol·loquen. El 
fet és que Déu, essent Déu, es des-
pulla de si mateix per entrar en la 
naturalesa humana, caduca i mor-
tal. Sant Pau diu: “Ell que era de 
condició divina (...) es va fer no 
res” (Fl 2,6). En quan al mètode: 
prefereix salvar la humanitat no 
pas per Decret sinó submergint-se 
en ella. És a dir, salva encarnant-
se. Salva, però a través dels passos 
lents de la humanitat. Salva, però 
no al marge de la nostra llibertat. 

Passo a la reflexió pràctica. Si vo-
lem viure un Nadal cristià haurem 
d’acceptar un Déu pobre amb les 
conseqüències que això comporta: 
despullar-nos de nosaltres matei-
xos i fer-nos més pobres. I la con-
seqüència del mètode: acceptar el 
temps de la salvació. No pas amb el 
plis, plas... d’aquells que ho volen 
resoldre tot en un moment, sinó 
fent camí humà, amb avançades i 
retrocessos, un camí de creu.  

No regalis hipocresia 

Els regals haurien de ser l’expres-
sió de nosaltres mateixos envers 
aquelles persones que estimem. 
Signes del bé i de la felicitat que 
desitgem per als altres. Molt so-
vint fem regals per quedar bé o 
perquè toca fer-los. La sortida fàcil 
del detallet que pretén cobrir els 
problemes i colgar-los a la terra de 
l’oblit. Nadal i hipocresia, impossi-
ble de conjuminar. 

Adoradors o perseguidors? 

Nadal és també l’experiència crua 
d’aquells que sota el pretext d’ado-
rar volen perseguir i matar. Hero-
des continua essent el paradigma 
de l’encobriment de les mentides i 
el poder del mal sota la capa d’una 
dissimulada bondat (Mt 2,7-8). 
Prepara’t be si vols que la teva 
adoració produeixi el fruit d’una 
alegria immensa (Mt 2,10). Només 
ho sabràs tu i en el moment precís. 

 

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA 

Divendres 8 desembre 

Dijous 7 -  Missa de Vigília a les 20h 

Divendres 8 - Misses:  9h, 11h  i 20h 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL 

Dimecres 20 
19h -  CELEBRACIÓ PENITENCIAL  

En acabar continuarem amb la Missa 

MISSES DEL GALL 

Diumenge 24 (tarda i nit) 

 

18h - Missa del Gall Familiar (pels infants i fa-
miliars) 

12h Nit: MISSA DEL GALL SOLEMNE 

DIA DE NADAL 

Dilluns 25 
Misses: 10h (castellà), 11h, 20h 

SANT ESTEVE 

Dimarts 26 
Missa a les 19h 

Diumenge 31 Misses: 9h (castellà) i 11h 

No hi haurà Missa a les 20h 

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA 

Dilluns 1 gener 2018 

Misses: 10h (castellà), 11h  

No hi haurà Missa a les 20h 

EPIFANIA DEL SENYOR 

Dissabte 6 gener 

Divendres 5 gener: 20h (Missa de Vigília) 

Dissabte 6: Misses 10h (castellà), 11h 

BAPTISME DEL SENYOR 

Diumenge 7 gener 

Dissabte 6: Missa a les 20h (Vigília) 

Diumenge 7: Misses 9h, 11h, 12:30h, 20h 

DIUMENGE 4rt ADVENT 

24 desembre (matí) 
Misses: 9h, 11h 

Dimecres 6 desembre No hi haurà Missa al matí 8:30h 

Missa a les 19h 


