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Comença un nou any litúrgic amb el primer diumenge d’Advent, 
aquest període de temps previ al Nadal que ens convida a preparar la 
nostra trobada amb l’Infant Jesús. Enguany, el mes de desembre aplega 
les quatre setmanes d’Advent, durant les quals encendrem un ciri ca-
da diumenge com a mostra que ens mantenim amatents i esperançats 
per la proximitat de l’esdeveniment.  També farem tribut a Maria -
dissabte 8, festivitat de la Immaculada Concepció-, la Mare de Déu, 
figura clau, perquè en Ella, humil i amorosa, culmina l’espera del Sal-
vador. 
Durant l’Advent, anem fent Nadal en comunitat. A través de l’Evangeli 
ens preparem per caminar plegats i ser conscients que tots nosaltres 
hem de ser portadors de la Bona Nova: Déu que és Amor, s’ha fet 
present entre tots nosaltres. És Nadal. L’important és que ho vul-
guem celebrar, no pas instal·lats en el consumisme, les despeses supèr-
flues, els luxes innecessaris... sinó donant gràcies pel que som, compar-
tint taula, conversa, abraçades i rialles amb els nostres éssers estimats; 
amb el  pensament i l’acció també centrats en aquelles persones que, no 
gaire lluny, estan soles o malaltes o en les famílies amb problemes i 
sense recursos. Aquesta és la veritable manera de fer i viure el Nadal. 
El Naixement de Jesús és una gran notícia. La Nit de Nadal, durant la 
Missa del Pollet i la Missa del Gall, compartirem la joia de celebrar 
que Jesús ha nascut i ens guia pel camí de l’Amor incondicional.  
Nadal és una porta oberta al diàleg amb la confiança que el món pot 
renéixer. És un estil de vida, amb valors cristians com els que represen-
ta la Sagrada Família (dia 30), valors i actituds que han de perdurar en 
nosaltres tot l’any i no només durant aquests dies festius que s’atansen.   
BON NADAL!!         IHD 



COSES  DE  LA  COMUNITAT    
 

RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE OCTUBRE 
 

SALDO A 30-09-2018:              
 Llibreta a la vista                                                         4.826,35 

INGRESSOS: 
 Quotes fixes                      1.244,00 
 Donatius                810,00 
 Aranzels       558,00 
 Col·lectes dominicals                             708,56 
 Devolució Despeses        54,30     
 Aportació del Bisbat           1.000,00           4.374,86 

DESPESES: 
 Amortització préstecs            1.991,22 
 Despeses financeres               139,79 
 Fulls dominicals                249,41 
 Manteniment climatització              188,29 
 Alarma          51,35 
 Internet          58,01 
 Electricitat        455,46 
 Gas                            114,66          3.248,19 

SALDO A 31-10-2018: 
 Llibreta a la vista                             5.953,02 

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:  

       La Caixa                                      90.203,26                                     
       Claretians de Catalunya              259.000,00         349.203,26 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-     

El missatge del Sínode 
     El Sínode de bisbes sobre la fe, els joves i el discerniment vo-
cacional, ha elaborat un document de 167 punts que recull el tre-
ball preparatori de dos anys d’escolta dels pastors, dels mateixos 
joves, dels experts, religiosos, laics, educadors i de les reflexions, 
aportacions i discerniment dels pares sinodals. Concretament hi 
ha unitat i continuïtat entre el document de treball utilitzat com a 
pauta i el document final, aprovat pels dos terços dels participants 
i entregat al Papa, que ha autoritzat la seva publicació. També es 
senyala que d’alguna manera el procés sinodal continua perquè el 
document és un mapa per guiar els propers passos que cal fer. → 



       La narració dels deixebles d’Emaús (Lc 24, 13-35) ha estat el 
fil conductor per entendre la missió de l’Església en relació amb 
les joves generacions. Jesús camina amb els deixebles i els escol-
ta, després els ajuda a discernir els fets amb la seva paraula i a la 
llum de les escriptures; el reconeixen en la fracció del pa, i tot se-
guit retornen ràpidament a trobar els seus companys. Eixos verte-
bradors o parts del document “Es posà a caminar amb ells”, “se’ls 
obriren els ulls”, “es varen aixecar de taula i se’n tornaren”. Són 
els tres grans moments de la narració i les tres parts del document 
conclusiu.  
   “Es posà a caminar amb ells” Tota l’Església ha d’estar amb 
una actitud d’escolta, tal com ho ha estat el Sínode. Cal una es-
colta dels joves amarada d’empatia, feta amb humilitat, paciència, 
llibertat i disponibilitat que permeti dialogar amb ells, perquè si-
guin escoltats, reconeguts, acompanyats eclesialment i social-
ment. Per això cal que els pastors escoltin i cal preparar homes i 
dones per acompanyar els joves. El document recull les fortale-
ses, els desafiaments i vulnerabilitats que viuen els joves en les 
diverses cultures.  
   “Se’ls obriren els ulls” Afirmació central: Déu parla a l’Església 
i al món per mitjà dels joves, que són “un lloc teològic”. Es pre-
senta que Jesús jove entre els joves ha de ser l’exemple. Esdeve-
nir adult és el camí que han de fresar els joves i aquí és significa-
tiva la reflexió sobre la llibertat ferida i redimida, sobre la pròpia 
missió, l’autoritat, la família, la fe. És en aquesta part que s’hi 
troba el capítol sobre el misteri de la vocació o vocacions com a 
gràcia i llibertat.  
   “Se’n tornaren sense tardança” Invitació a una conversió espiri-
tual, pastoral i missionera caminant amb els joves, assumint el 
desafiament digital, reconeixent i valorant la dona, tenint present 
la dimensió de la sexualitat i l’afectivitat. L’acompanyament vo-
cacional i la crida a la santedat, remarcant el testimoni de santedat 
de molts joves en el món d’avui, clou el document.  
+ FRANCESC PARDO 



ACTIVITATS PARROQUIALS 
 DESEMBRE  
2 diumenge  1er. D’ADVENT. Misses 10 i 12h. 
3  dilluns      CATEQUESI  2on. Any 18h 
4  dimarts     VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h. 
                     CATEQUESI  2on. Any 18h. 
    REUNIÓ PARES de 1er. curs de CATEQUESI, 20’30h.  
6  dijous festa civil   MISSA ÚNICA 10h 
7  divendres  Missa de vigília de la Immaculada 19h. 
8 dissabte LA IMMACULADA.  Misses 10 i 12h.  
    (NO HI HA Missa de Vigília a les 19h.) 
9 diumenge  2on.  D’ADVENT.  Misses 10 i 12h. 
10 dilluns CATEQUESI  1er. Any  18h. 
11 dimarts    CATEQUESI  1er. Any  18h. 
12 dimecres  REUNIÓ DE MATRIMONIS, 16,30h 
14 divendres  Lectio Divina  19,45 
16      diumenge  3er. D’ADVENT, Misses  10 i 12h.   
17 dilluns  CATEQUESI 2on. Any  18h. 
18 dimarts     VIDA CREIXENT es reuneix a les 16,30h. 
   CATEQUESI 2on. Any  18h. 
   REUNIÓ PARES de 2on curs de CATEQUESI, 20’30h.  
20 dijous  CELEBRACIÓ NADALENCA de la Gent Gran, 16h. 
   CELEBRACIÓ COMUNIÀRIA del PERDÓ: 20,30h. 
21 divendres  VETLLA de NADAL dels Moviments Joves, 20h. 
23       diumenge  4rt.  D’ADVENT, Misses 10 i 12h. 
24 dilluns 18h. MISSA del POLLET  - 24h (12 nit) MISSA del GALL 
25 dimarts   NADAL, MISSES 10 i 12h.  
26 dimecres    St. ESTEVE,  Missa 10h.    
30       diumenge   LA SAGRADA FAMÍLIA, Misses 10 i 12h. 
31 dilluns   Missa de vigília de Cap d’Any: 19h. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————— 

CAMPANYA DE NADAL 
S’inicia la campanya de Nadal per ajudar a famílies necessitades.   
Podeu portar: llet, sucre, oli, llegums en pots de vidre, llaunes, cola-
cao, pasta de sopa, pastes, xocolata, torrons, ... 
Lloc de recollida: a l’església, (l’hora de les celebracions) i a les tardes 
de 19 a 21 h. en els locals parroquials, fins el 16 de desembre  


