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EL  SENYAL   DE   NADAL  JA  S’HA  ENCÈS 
 

Els nostres carrers que estan engalanats ja han encès els llums que alegraran els capvespres 
fins passades les dates de les festes nadalenques. 
Els comerços i els seus horaris d’atenció als clients també varien una mica. Els aparadors són 
ambientats degudament i , dies especials, els descomptes provoquen encara més el comprar 
el que anomenem regals de Nadal i que poden estar envoltats de “l’amic invisible” o de la 
innocència del dia del “caga tió” del “pare Noel” o de la festa del “Mags d’orient”. 
Tot això estarà present en l’ambient de la nostra vida social durant una colla de dies. Hi ha un 
interès molt gran per part dels que es guanyen la vida fent oferint algun producte des del 
darrere d’un taulell. Fins i tot el peix és guarnit, ho són les llonganisses i pollastres en alguns  
marcats. 
Ha desaparegut el pessebre, com a signe nadalenc, de molts comerços, entrades d’hotels, 
bancs,...potser s’han adonat de que no era el lloc adequat per exposar-lo. 
La nostra societat d’avui ja s’ha adonat de que les figures del pessebre tenen un sentit molt 
concret i que exposar-ho en el cancell de cert locals, com els bancs, que col·laboren amb la 
fabricació d’armes, i el que significa el pessebre és la PAU, doncs aquell infant és anomenat 
pels profetes com a Princep de la Pau...Val més posar un arbre de Nadal o quatre llums 
brillants. 
Enmig de tota aquesta diversitat, no podem oblidar les arrels cristianes de la nostra cultura i, 
encara que domina tota la maquinària comercial i mediàtica, almenys a l’interior de les llars 
hauríem de tenir un petit pessebre que si bé, potser, que no siguem cristians massa 
convençuts, almenys són positius i profundament humans els valors que sorgeixen de la 
realitat espiritual del pessebre. 
Els valors de pau, humilitat, senzillesa, vida, amor, sentit espiritual del ser humà, família unida, 
bona voluntat,...cal anar-los tenint present i transmetent perquè estan en l’essència de tota la 
nostra vida i perquè, ben segur, poden ajudar a construir la nostra societat més positivament i 
afavoridors de la dignitat de tota persona. 
Són bons tots els llums i garlandes pel sentit de festa i alegria, però, assumim també els valors 
del Nadal per tenir presents als qui aquests dies més pateixen perquè no tenen ni el necessari.                                       
                                                                                                                      Mn. Joaquim Rius   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:   Mc 1, 1-18 

«Comienza la Buena Noticia de Jesucristo, Hijo de Dios». Este es el inicio solemne y gozoso 

del evangelio de Marcos. Pero, a continuación, de manera abrupta y sin advertencia alguna, 

comienza a hablar de la urgente conversión que necesita vivir todo el pueblo para acoger a su 

Mesías y Señor. 

En el desierto aparece un profeta diferente. Viene a «preparar el camino del Señor». Este es 

su gran servicio a Jesús. Su llamada no se dirige solo a la conciencia individual de cada uno. 

Lo que busca Juan va más allá de la conversión moral de cada persona. Se trata de «preparar 

el camino del Señor», un camino concreto y bien definido, el camino que va a seguir Jesús 

defraudando las expectativas convencionales de muchos. 

La reacción del pueblo es conmovedora. Según el evangelista dejan Judea y Jerusalén y 

marchanal «desierto» para escuchar la voz que los llama. El desierto les recuerda su antigua 

fidelidad a Dios, 

su amigo y aliado, pero, sobre todo, es el mejor lugar para escuchar la llamadoa a la 

conversión. 

Allí el pueblo toma conciencia de la situación en que viven; experimentan la necesidad de 

cambiar;reconocen sus pecados sin echarse las culpas unos a otros; sienten necesidad de 

salvación. SegúnMarcos, «confesaban sus pecados» y Juan «los bautizaba». 

La conversión que necesita nuestro modo de vivir el cristianismo no se puede improvisar. 

Requiereun tiempo largo de recogimiento y trabajo interior. Pasarán años hasta que hagamos 

más verdad en la Iglesia y reconozcamos la conversión que necesitamos para acoger más 

fielmente a Jesucristo enel centro de nuestro cristianismo. 

Esta puede ser hoy nuestra tentación. No ir al «desierto». Eludir la necesidad de conversión. 

No escuchar ninguna voz que nos invite a cambiar. Distraernos con cualquier cosa, para 

olvidar nuestros miedos y disimular nuestra falta de coraje para acoger la verdad de 

Jesucristo. 

La imagen del pueblo judío «confesando sus pecados» es admirable. ¿No necesitamos los 

cristianos de hoy hacer un examen de conciencia colectivo, a todos los niveles, para reconocer 

nuestros errores y pecados? Sin este reconocimiento, ¿es posible «preparar el camino del 

Señor»?                                                                                               José Antonio Pagola 

 

NTENCIONS  DE  MISSA  
 

DISSABTE:6 20h. Pere Lopez 

DIUMENGE:7 11h. 
13h. 

Jaume Cartró; Gemma Cartró. 
Manuel Jiménez Gallego; Joaquim, Maria, 
Nicolás i Felisa 

DILLUNS:8 11h. 
13h. 

 

DIMARTS:9 20h. Ramon Sans; Emília Ripoll. 

DIMECRES:10 20h.  

DIJOUS:11 20h. Manel Fajardo, Maria Companys i filla. 

DIVENDRES:12 20h. Guadalupe Sánchez Mata (funeral) 

DISSABTE:13 20h.  

DIUMENGE:14                11h. 
13h. 

 
Joaquim, Maria, Nicolás i Felisa; Maria -
Guadalupe Méndez Barrera. 

 
 



DILLUNS, DIA 8, FESTA  DE  LA  IMMACULADA CONCEPCIÓ 
  

  l'Horari de misses serà, a les 11h. i a les 13h. 

 

 REUNIONS:         
    
DIMARTS, dia 9, des de les 10’30 recés de tots els preveres de la   diòcesi, amb el nostre 
bisbe, a Vilafranca. 
DIMECRES, dia10, a les 10h grup “Nostra Dona”. 
 
  CONDOL: 
El donem als familiars d’En José Bravo Ulivarrij. Que gaudeixi  de la pau a la casa del Pare, 
Déu de la Vida. 
 
 GRUP  DE  JOVES: 
Pregària de Taizè divendres dia 12 a les 21’00h. A la Capella del Santíssim de la nostra 
església. 
 
 COL·LECTA DE “GERMANOR”:         
  Recaptada la quantitat de 545’61€. L’any passat es van recaptar 698’16€. 
Com que el cap de setmana va ploure, moltes persones no varen poder participar de la 
celebració eucarística. Els pregaríem que no oblidessin la seva aportació en el deure que 
tenim de sostenir la nostra Església. Qualsevol altre diumenge, amb un sobre especificat, es 
podria fer l’aportació. Gràcies. 

 
SOM AL TEMPS D’ADVENT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


