
El silenci pot ser un bon propòsit per aquest 
temps d’Advent que iniciem. Estem acostumats 
a moltes paraules però a pocs silencis. Sovint 
els silencis ens incomoden, ens molesten, quan 
en realitat és el més important que podem es-
coltar , sobre tot ens aquests moments que un 
mar de veus parlen i parlen sense mesura i de 
manera interessada. Les paraules han perdut el 
valor i l’elegància. Han perdut autenticitat i força.

El silenci juntament amb la soledat ens fan por 
però són molt benefi ciosos per aprofundir en 
la nostra vida, per sentir el nostre interior i per 
sentir a Déu; aquest Déu a qui cada vegada li 
deixem menys espai tan a nivell personal com 
social.

Us proposo fer una prova que segur que no us 
decebrà, cada dia d’Advent dediqueu uns minuts 
a fer silenci. El vostre interior canviarà radicalment 
i madurareu com a persones i com a creients. 
Recordo un consell que fa molt de temps em va 

donar un amic, consell que he intentat complir: 
“Si vols viure en pau, escolta ,observa i calla”. 
El qui de veritat escolta, observa i calla, aprèn i 
té les antenes desplegades per captar millor els 
altres. Madura com a persona, fomenta la savie-
sa del cor que és molt més valuosa que altres 
coneixements que puguem acumular.

Si a l´escolta atenta li afegim una observació pre-
cisa, ens podem enriquir de gran manera i fer un 
gran bé.

El silenci ens fa savis. Saber callar és una de les 
millors qualitats humanes que hem d’exercitar 
amb freqüència.

Acabo amb un proverbi hindú: “Si les teves pa-
raules no són millor que el silenci, calla”.

Que durant aquest Advent el silenci us acompa-
nyi per sentir-vos a vosaltres mateixos i a Déu i 
així poder iniciar millor el camí vers Nadal.
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AVUI PARLEM DE...

EL SILENCI, UN BON PROPÒSIT PER L’ADVENT
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REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 29, a 
1/4 de 7 de la tarda, reunió amb el grup Sant 
Pau, i 2/4 de 8 del vespre amb el grup Sant Lluc.

VIDA CREIXENT. La trobada mensual d’aquest 
grup parroquial serà el proper dimarts 30 de no-
vembre, a les 6 de la tarda.

CÀRITAS VOLUNTARIAT. Reunió dimecres dia 
1 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda.

LES FAKE NEWS I LES VERITATS FETES A 
MIDA. Vivim un temps on les “notícies falses” 
infl ueixen en la vida social i política més que no 
pas els fets corroborats. Molta gent vol unes 
“veritats” al seu gust, en funció de les seves 
preferències i necessitats. Per què hem arribat 
a aquesta situació? Quines són les seves con-
seqüències?. Dijous dia 2 de desembre ens en 
parlarà Joan Albert Vicens, doctor en fi losofi a 
per la universitat de Barcelona i professor de la 
universitat Ramon Llull.

ECONOMIA. Divendres dia 3, a les 6 de la tar-
da, reunió de la comissió d’economia.

PARAULA I VIDA. Ja està a la venda Paraula 
i Vida, on podreu trobar els comentaris de les 
lectures de tots els dies de l’any 2022. Preu 3€.

CONCERT DE NADAL. Divendres 10 de de-
sembre, concert del grup Nadalet a la parròquia 
de la Puríssima, a 2/4 de 9 del vespre.
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE I D’ADVENT. Missa de vigília, dis-
sabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 
de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 
del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

En aquell temps, Jesús deia:
hi haurà prodigis al sol,
a la lluna i a les estrelles.
A la terra les nacions viuran 
amb l’ai al cor, esverades pels 
bramuls de la mar embravida. 
La gent perdrà l’alè de por
pensant en els desastres
que sobrevindran arreu
del món. Esteu alerta pregant 
en tota ocasió i demanant
que pugueu sortir-vos-en.

Lc 21, 25-28, 34-36


