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LA   DIADA   ANUAL   DE   “GERMANOR”                                                                               
 

Aquesta expressió familiar aplicada a l’àmbit eclesial, a més de ser idèntica en el contingut, la fa 
que defineixi allò que ens cal  que tota la comunitat tingui el sentit de germanor en tots els 
aspectes de la convivència. 
Cal, per tant, que el sosteniment econòmic necessari, també, sigui assumit per tots els membres 
de la comunitat parroquial per a poder dur a terme tota la missió pastoral i disposar dels mitjans 
imprescindibles que calguin. 
Cal reconèixer que aquest aspecte de la realitat eclesial no hem sabut educar-lo i està limitat a 
una aportació simbòlica en fer la col·lecta en les celebracions de l’eucaristia dominical i festives. 
Ja presentem fulls informatius amb les dades d’entrades i despeses produïdes en el ritme de la 
vida comunitària i sense provocar despeses inútils. Amb tot, la realitat és que no es cobreixen les 
despeses ordinàries ja que no s’ha promogut que cal assumir, des de l’àmbit familiar, que en el 
pressupost mensual hi ha d’entrar l’apartat del manteniment de la despesa que suposa pertànyer 
a una parròquia de la que en som responsables els que en formem part i és casa nostra. A la 
vegada que també es tenen en compte les aportacions que han de fer els que ocasionalment 
usen del temple o d’altres instal·lacions per alguna cerimònia o esdeveniment familiar o cultural. 
No es tracte, en definitiva, de fer “gestos simbòlics”, sinó responsables i pensats per el bé de tota 
la comunitat que assumeix amb realisme la responsabilitat  madura d’haver de sostenir, entre tots, 
el cost que comporta en fer servir el complex parroquial. Cal pensar en els materials que es 
necessiten pel funcionament diari,i  també, dels extres d’haver  de reparar deficiències 
estructurals, en manteniment, reparacions,...Que s’acostuma a avisar el seu cost. 
Tots som conscients que no passem pels temps millors socialment. També tots constatem que les 
comunitats parroquials estan formades, en general, per persones de més edat i que 
econòmicament estan més deficitàries, però això, no treu, que ens preguntem sobre aquest afer, 
ja que hem de vetllar pel sosteniment, entre tots, del que entre tots fem servir. 
Amb les aportacions setmanals ben pensades i sospesades per cadascú,seria un pas important i 
(repeteixo), no es tracte de fer el gest de dipositar alguna moneda(o monedeta!) en la bossa de la 
col·lecta; sinó d’una quantitat raonada responsablement com aportació efectiva per el bé de tots. 
També es pot fer amb una suscripció-donatiu, a temps fixat, amb el que suposa d’avantatge al 
moment de fer la declaració de la renda. 
La “Germanor” cal tenir-la present en aquest valor comentat i, tocant de peus a terra, perquè som 
Església que està en un món concret i viu gràcies a la responsabilitat i generositat i l’esforç dels 
qui la formem.                                                                                                                                                    
 Mn. Joaquim Rius 

 

 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY : Mt 25, 1-13 
  

La primera generación cristiana vivió convencida de que Jesús, el Señor resucitado, volvería 
muy pronto lleno de vida. No fue así. Poco a poco, los seguidores de Jesús se tuvieron que 
preparar para una larga espera. 

 

No es difícil imaginar las preguntas que se despertaron entre ellos. ¿Cómo mantener vivo el 
espíritu de los comienzos? ¿Cómo vivir despiertos mientras llega el Señor? ¿Cómo alimentar la fe 
sin dejar que se apague? Un relato de Jesús sobre lo sucedido en una boda les ayudaba a pensar 
la respuesta. 

Diez jóvenes, amigas de la novia, encienden sus antorchas y se preparan 
para recibir al esposo. Cuando, al caer el sol, llegue a tomar consigo a la 
esposa, los acompañarán a ambos en el cortejo que los llevará hasta la casa 
del esposo donde se celebrará el banquete nupcial. 

 

Hay un detalle que el narrador quiere destacar desde el comienzo. Entre las 
jóvenes hay cinco «sensatas» y previsoras que toman consigo aceite para 
impregnar sus antorchas a medida que se vaya consumiendo la llama. Las 
otras cinco son unas «necias» y descuidadas que se olvidan de tomar aceite 

con el riesgo de que se les apaguen las antorchas. 
 
Pronto descubrirán su error. El esposo se retrasa y no llega hasta medianoche. Cuando se oye 

la llamada a recibirlo, las sensatas alimentan con su aceite la llama de sus antorchas y 
acompañan al esposo hasta entrar con él en la fiesta. Las necias no saben sino lamentarse:«Que 
se nos apagan las antorchas». Ocupadas en adquirir aceite, llegan al banquete cuando la 
puerta está cerrada. Demasiado tarde. 

 

Muchos comentaristas tratan de buscar un significado secreto al símbolo del «aceite».¿Está 
Jesús hablando del fervor espiritual, del amor, de la gracia bautismal…? Tal vez es más sencillo 
recordar su gran deseo: «Yo he venido a traer fuego a la tierra, y ¿qué he de querer sino que 
se encienda?». ¿Hay algo que pueda encender más nuestra fe que el contacto vivo con él? 

 

¿No es una insensatez pretender conservar una fe gastada sin reavivarla con el fuego de 
Jesús? ¿No es una contradicción creernos cristianos sin conocer su proyecto ni sentirnos atraídos 
por su estilo de vida? 

 

Necesitamos urgentemente una calidad nueva en nuestra relación con él. Cuidar todo lo que 
nos ayude a centrar nuestra vida en su persona. No gastar energías en lo que nos distrae o 
desvía de su Evangelio. Encender cada domingo nuestra fe rumiando sus palabras y comulgando 
vitalmente con él. Nadie puede transformar nuestras comunidades como Jesús. 

                                                                                                                    José Antonio Pagola 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 
 

DISSABTE:11 20h. Maria Adell Fullola; Milagros Martí Coderch 

DIUMENGE:12 11h. 
13h. 

 

DILLUNS:13 20h. Josep i Dolors 

DIMARTS:14 20h. Josep Pla, Josep Ibáñez Bartolí. 

DIMECRES:15 20h.  
DIJOUS:16 20h.  
DIVENDRES:17 20h.  
DISSABTE:18 20h. Meritxell Pagés Secall (3è aniv.) 

DIUMENGE: 19                 11h. 
13h. 

 
difunts família Junquera-Ezquerra 

 

 
 
 



 
 
 
REUNIONS 
DILLUNS dia 13, a les 21’10h. El Consell Pastoral, ens trobarem a la plaça  Verdaguer per 
assistir, tot el grup, a una xerrada al Bisbat de  Sant Feliu.  
DIJOUS dia 16, a les 10h.  Grup de “Nostra Dona”.      
 

BAPTISMES 
Han rebut les aigües baptismals: Ian Cardenal Conde, Roser Cortés Nicolás, Bruna Pastor 
Fàbregas i Martí Ortega Càrdenas. Donem-ne gràcies a Déu. 
 

TEMPS DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns,dia 13, a les 19’30h. fins a les 20h., que hi ha la celebració de la missa, es farà una 
estona de pregària guiada amb textos i música. 
 

LOTERIA DE NADAL  
Ja podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal,amb el  Nº 37735.   
Adquiriu-los al despatx parroquial.  
 

CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Na Montserrat Soler Pallarès.  I desitgem que la difunta gaudeixi de la 
Vida per sempre, a la casa del Pare.  
 
Resultat de la Col·lecta del 1er.Diumenge del mes: el mes d’Octubre va ser de  408.68 €. el 
Novembre ha estat de 431.03 €.  
 

DIUMENGE  VINENT COL·LECTA  PER  A  “GERMANOR” 


