
Una tardor que no acaba d’arribar, una pluja 
que es resisteix a caure; un món canviant, certa-
ment. Per això no puc parlar de l’Advent amb les 
mateixes paraules de sempre perquè no tindria 
sentit; perquè seria un exercici fàcil. El món pre-
senta signes de cansament, de poc entusias-
me. I de la mateixa manera que costa que arribi 
aquesta tardor, aquesta aigua per regar camps 
i netejar ànimes, també sembla difícil viure un 
Advent amb esperança.

Ens sentim atrapats i volem escapar de silencis 
incòmodes, de realitats aclaparadores que ens 
fan sentir molt febles. Dins nostre s’amaga mol-
ta por i un crit d’auxili: Senyor, on ets?, Per què 
dorms?. Vine a ajudar-nos!.

On és Déu? ens preguntem creients i no cre-
ients. Gloria Fuertes refl exiona sobre aquesta 
qüestió:

De res et servirà que et digui que Déu viu a la 
teva veu. Que Déu és la fl or i la grana, el moixó 
i la nafra, que Déu viu en allò que és lleig, en el 
que és trist, a l’aire i a l’aigua. Déu està al mar i a 
voltes al temple. Déu és en el dolor que no se’n 
va, Déu està en la mare que pateix, en el minaret 
i en la mesquita blanca. És ben cert que Déu és 
a arreu, però cal veure’l sense preguntar on és 
com si fos un mineral o una planta.

Endinsa’t en el silenci, mira’t la cara. ¿No en tens 
prou amb el misteri que veus i sents?. Passa un 
nen cantant, tu estimes... Déu hi és. El tens a la 
llengua quan cantes, a la veu quan blasfemes i 
quan preguntes on és; aquesta curiositat és Déu 
que camina per la teva sang. Està als teus ulls 

quan somrius, a les teves venes quan estimes; 
en tu sempre, però has de veure’l tu mateix, has 
de sentir-lo tu com grimpa, com esgarrapa, nete-
jant les parets de la teva ànima. Déu s’allunya del 
qui resa i no estima, del qui va a missa i no encén 
en els cors dels pobres llums d’esperança.

Déu és en això sense nom que et passa quan 
una cosa t’encanta.

Si sense motiu una angoixa se’t clava a l’entra-
nya, si et desvetlles un dia xiulant de bon matí i 
somrius a tothom i a tothom dónes gràcies, Déu 
és amb tu, sota la camisa.

Un text per aprofundir ara que estem en aquest 
temps de preparació del Nadal; un text per apro-
fundir ara que estem vivint aquests moments 
convulsos on el dolor i la malaltia apreten. Quan 
més fosc és l’horitzó, més clara podem veure 
la llum d’aquesta estrella que ens ajuda a diri-
gir els nostres passos, aquesta estrella que ens 
il·lumina el camí. No ens bloquegem, no bloque-
gem el pas de Déu amb paraules i silencis, amb 
comportaments que no afavoreixen els altres. 
Senyor volem creure que és possible un canvi 
en les nostres vides i en el nostre món. Amén. 
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Obriu una ruta al Senyor, 
aplaneu-li el camí.

Mt 3,1-12

CULTES

DIUMENGE II 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.

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

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

FESTA DE LA PURÍSSIMA

• VETLLA DE PREGÀRIA. Dimecres dia 7 de 
desembre, a les 7 de la tarda, vetlla de pregà-
ria a càrrec de la religiosa Teresa Vallvé.Tema: 
Espurnes de Puresa. No hi haurà missa de 
vigília.

• MISSA SOLEMNE a les 12 del migdia.

• SARDANES a Via Massagué a càrrec de la 
Cobla Sabadell.

• DINAR DE GERMANOR a l’Hotel Urpí, a les 
3 de la tarda. Cal apuntar-vos al despatx par-
roquial. Preu: 33€.

CAMPANYA DE JOGUINES DE NADAL. Ja ha 
començat la campanya de Nadal. Us recordem 
que les aportacions poden ser en metàl·lic o bé 
fent donació de joguina nova que podeu deixar 
als cistells que trobareu a l’altar.

LOTERIA DE NADAL. Ja estan a la venda al 
despatx parroquial els números de la Loteria i de 
la Grossa.

COL·LECTA DE GERMANOR. S’han recollit 
1.168,33 €. Moltes gràcies.


