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Arribats a aquestes dates moltissimes persones s’aturen pel carrer per a saludarse. Donades les circumstàncies que vivim potser no es desitjaran «bones festes»
o, si ho fan, ho faran ressaltant que «malgrat el que estem patint».
Les condicions actuals de la societat que de forma generalitzada estem patint, ens
fan donar compte de que aquestes condicions les estan passant moltes persones i
famílies al llarg de l’any i des de fa anys. Pensàvem en elles aquests dies i
restàvem tranquils perquè havíem col·laborat amb alguna entitat de treball social.
Ara com que som tots els que vivim pendents d’un fill, més o menys gruixut, ens
queixem tots i restem amoïnats perquè ens haurem d’apretar el cinturó.
Amb tota aquesta moguda, si no parem atenció, no ens adonarem de que els que
estaven malament ara estan al llindar de la indigència total, i els continuarem
oblidant perquè tots estem preocupats pels nostres problemes.
Nadal, per nosaltres, vol dir: que si Déu, el Pare, ha enviat el seu Fill al món, és
perquè ens adonem que Jesús ens mostra el camí, la manera de viure, el sentit
del que fem per a mostrar que tots som germans i hem de vetllar els uns pels
altres per demostrar la germanor entre nosaltres i per tant la filiació en Déu com a
Pare.
Aquests dies, també, les persones, els col·lectius, les associacions es sensibilitzen
per a respondre davant de peticions d’ajudes concretes i puntuals. Això és un
valor digne de ser lloat i que cal fer. Però hem d’anar alerta per no caure en l’error
de feta l’ajuda ja em puc donar per satisfet. No es tracte d’aquests dies, sinó de tot
l’any i sempre que hem de vetllar perquè siguem més solidaris els uns amb els
altres. Tots podem arribar a ser d’aquests altres (com ja estan passant en molts
cassos) i potser ens queixarem que no rebem ajuda ; per això és bo preguntar-se
per la fermesa de la nostra solidaritat al llarg de tot l’any perquè són moltes les
circumstàncies que fan patir a la gent i hem d’estar atents per anar trobant camins
senzills d’ajuda a sorgir de la crisi, doncs és cadascú que ha d’expressar-ho.
Com a cristians la solidaritat ha de ser caritat, perquè sinó ens mirarem els altres
amb inferioritat de condicions i hem de reconèixer que el que cal és estimar amb
caritat com un igual que jo.
Nadal és encarnar l’amor del Pare en la vida de cada dia. En Jesús aquest amor
va ser viscut així. Hem de fer el mateix que Ell però amb el convenciment que
estem donant testimoniatge de la nostra fe en Aquell que va néixer pobre, va viure
estimant i va morir crucificat per demostrar la Veritat.
Mn.Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Lc 1, 39-45
Después de recibir la llamada de Dios, anunciándole que será madre del Mesías, María
se pone en camino sola. Empieza para ella una vida nueva, al servicio de su Hijo Jesús.
Marcha "aprisa", con decisión. Siente necesidad de compartir su alegría con su prima
Isabel y de ponerse cuanto antes a su servicio en los últimos meses de embarazo.
El encuentro de las dos madres es una escena insólita. No están presentes los
varones. Solo dos mujeres sencillas, sin ningún título ni relevancia en la religión judía.
María, que lleva consigo a todas partes a Jesús, e Isabel que, llena del espíritu profético,
se atreve a bendecir a su prima sin ser sacerdote.
María entra en casa de Zacarías, pero no se dirige a él. Va directamente a saludar
a Isabel. Nada sabemos del contenido de su saludo. Solo que aquel saludo llena la casa
de una alegría desbordante. Es la alegría que vive María desde que escuchó el saludo del
Ángel: "Alégrate, llena de gracia".
Isabel no puede contener su sorpresa y su alegría. En cuanto oye el saludo de
María, siente los movimientos de la criatura que lleva en su seno y los interpreta
maternalmente como "saltos de alegría". Enseguida, bendice a María "a voz en grito"
diciendo: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre".
En ningún momento llama a María por su nombre. La contempla totalmente
identificada con su misión: es la madre de su Señor. La ve como una mujer creyente en la
que se irán cumpliendo los designios de Dios: "Dichosa porque has creído".
Lo que más le sorprende es la actuación de María. No ha venido a mostrar su
dignidad de madre del Mesías. No está allí para ser servida sino para servir. Isabel no
sale de su asombro. "¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?"…..
…Debemos pensar que….
El peso de una historia multisecular, controlada por el
varón, nos impide tomar conciencia del empobrecimiento que significa para la Iglesia
prescindir de una presencia más eficaz de la mujer. Nosotros, tal vez, no las escuchamos,
pero Dios puede suscitar mujeres creyentes, llenas de espíritu profético, que nos
contagien alegría y pueden dar a la Iglesia un rostro más humano. Pueden ser una
bendición. Pueden enseñarnos a seguir a Jesús con más pasión y fidelidad.

José Antonio Pagola
INTENCIONS DE MISSA:
DISSABTE:22
DIUMENGE:23

20h
Jaume Amor Rius.
11h. Núria Gaig.
13h
difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa
DILLUNS:24
19h MISSA DEL POLLET
24h. MISSA DEL GALL
DIMARTS:25
11h. difunts família Vila-Oliveras; esposos Pere
Pruna i Maria Pons
13h.
DIMECRES:26 11h. Esteve Ros
DIJOUS:27
20h.
DIVENDRES:28 20h. Juan José Garriga Calonge;Agustí Parera
Gabarró. (10è aniversari)
DISSABTE:29
20h
DIUMENGE:30 11h. Joan, Lluis i Montserrat
13h difunts Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa

REUNIONS:
DIJOUS dia 27, a les 17’30, grup “Nostra Dona”.
BAPTISMES:
Aquest
dissabte
han
estat
batejats:
Francesc
Vidal i Manuel Lozano Céspedes. Donem gràcies a Déu.

d’Assis

Fabregas

CONCERT DE NADAL:
Cor de l’Escola de Música de l’Orfeó, Grup de Cant Gregorià de l’Ateneu i l’Orfeó
Enric Morera amb Santi Vilarrubla a l’orgue,. ens oferiran el tradicional Concert
Nadalenc a la nostra església parroquial, a les 21h. del mateix dia de Nadal.
CONSELL PASTORAL I CONSELL D’ECONOMIA
Són convocats tots els seus consellers respectius a una reunió extraordinària el dia 28
d’aquest mes a les 8’30h. a les dependències de la rectoria.
(AVIS: Se’ns ha comunicat que hi ha un nínxol que es ven en el nostre cementiri.
Interessats. Despatx parroquial, dimarts o dijous entre 6 i 8 de la tarda)
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