
El 29 de novembre passat, a l’auditori parroquial, 
vam fer la presentació de l’Agenda Llatinoameri-
cana Mundial 2023, acte organitzat per Justícia 
i Pau de Sabadell i pel Comitè de Solidaritat Ós-
car Romero. La presentació va anar a càrrec del 
gironí Jordi Planas, coordinador de la campanya 
catalana de l’Agenda.

Des del 1992 i per iniciativa dels claretians Pere 
Casaldàliga i José Maria Vigil , l’Agenda Llatino-
americana Mundial és moltíssim més que una 
agenda convencional: eina educativa, font d’in-
formació i conscienciació ciutadana, impuls de 
debats i trobades de persones que lluiten per 
canviar el món.

Mentre que l’Agenda 2022 pretenia que els mo-
viments socials siguin “portadors d’esperança 
i acció transformadora”, la del 2023 es plante-
ja treballar per estimular els nostres pobles a fi  
d’avançar junts cap a una nova convivència, és 
a dir, treballar per posar en pràctica allò de “pen-
sar amb el cor i sentir amb el cap”. I tenir resilièn-
cia, la capacitat de les persones i comunitats de 
resistir i tornar-se a alçar, transformats, davant 
les adversitats i les persecucions que volen do-
blegar-nos i fer-nos renunciar als nostre ideals.

Heus aquí algunes de les idees que sobre la 
resiliència va apuntar Jordi Planas en la seva 
presentació:

• Els pobles llatinoamericans tenen esperança. 
Són pobles amb esperança, malgrat la seva 

complicada història d’avenços i retrocessos 
en les seves llibertats.

• Hem de trobar la manera que els joves es fa-
cin seva aquesta línia d’obertura alliberadora 
de l’Església. I per arribar als joves necessitem 
utilitzar els recursos actuals.

• La veritable democràcia no consisteix només 
a votar, callar i mirar la TV. No hi pot haver de-
mocràcia si no estan cobertes les necessitats 
bàsiques de la gent.

• Els problemes no s’arreglen sols. Cal actuar. 
Ens hem de rebel·lar. La fi nalitat del sistema 
capitalista són els diners, no les persones. I 
aquest sistema ha entrat al cor de la gent, ens 
ha anestesiat amb les seves comoditats. Ens 
ha fet indiferents al patiment dels altres.

• El món canviaria si actuéssim d’acord amb els 
valors de l’amor, la solidaritat, la humilitat, la 
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tendresa, l’acolliment... Hem de donar testi-
moni i fer pedagogia per tal de crear consci-
ència social d’aquests valors que són els que 
realment poden canviar i millorar el món.

• Ens hem de desvetllar. És imprescindible que 
cadascú faci el que pot fer. El jovent d’ara és 

sensible, però han de tenir exemples.

• L’Església hauria d’ajudar en aquest desvetlla-
ment donant testimoni.

• Cal tenir una esperança activa i compromesa, 
com deia Pere Casaldàliga.
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Jesús naixerà de Maria,
l’esposa de Josep,
fi ll de David.
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CULTES

DIUMENGE IV 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

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns 19 de de-
sembre, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió amb el 
grup Sant Pau, i el mateix dia, a 2/4 de 8 del 
vespre, reunió amb el grup Sant Lluc.

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ. Dimarts dia 20, a 
les 7 de la tarda, celebració del Perdó. Seguida-
ment celebració de l’Eucaristia.

MISSA DEL POLLET. Dissabte dia 24, a les 8 
del vespre, missa de Nadal amb els més me-
nuts.

MISSA DEL GALL. Dissabte dia 24, a les 12 de 
la nit, Missa del Gall.

DIA DE NADAL. L’horari de les misses serà a 
les 9.30; 11.00 en castellà; 12.00 del migdia. 
Queda suprimida la missa de les 8 del vespre 
del diumenge.

CONCERT DE SANT ESTEVE. Dilluns dia 26, 
a 2/4 de 12 del matí, concert de Sant Esteve a 
càrrec de l’Orfeó de Sabadell. Aportació 8 €.

SANT ESTEVE. La missa del dia de Sant Esteve 
serà a les 8 del vespre.


