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ADVENT 2020

Un Advent més que ens ajuda a obrir camins a l’esperança. Aquest Advent
2020 estarà marcat per la pandèmia que està vivint tot el nostre món, per això
la Paraula de Déu pot ser llum optimista i de compromís en aquest nostre
camí d’Advent.

SIGNES DE L’ADVENT

Durant l’Advent utilitzarem el color morat en les celebracions. El canvi
de color ara a l’Advent vol expressar un to d’esperança davant el Nadal que
s’apropa.

La corona d’Advent, si bé és un costum que ens ha vingut dels països
nòrdics d’Europa, ha arrelat molt a casa nostra. Consisteix en una corona o
conjunt de branques verdes, col·locades en un lloc prou visible i digne, i que
té enganxades quatre espelmes vistoses, pels quatre diumenges d’Advent.
Cada diumenge se n’encén una progressivament fins arribar a les quatre espelmes enceses el diumenge quart d’Advent. És un signe que podem fer tant
a l’església com a casa.
Un altre signe de l’Advent és fer el pessebre dies abans del Nadal, per
tal d’ambientar-nos a casa on celebrarem les festes de Nadal i alhora és una
molt bona eina catequètica per als nens, tot explicant cada personatge bíblic
i explicar també el naixement de Jesús.

LA PARAULA DE DÉU

A les lectures d’Isaïes hi trobem grans càntics poètics basats en la petició
al Senyor que vingui a nosaltres per salvar-nos, malgrat la nostra realitat de
pecat i diu: “Però enmig de tot, Senyor, sou el nostre pare, nosaltres som l’argila i vós, el terrisser, tots som obra de les vostres mans” (diumenge primer).
Se’ns convida a preparar els camins als Senyor “obriu en el desert una ruta
al Senyor” (segon diumenge). El tercer diumenge Isaïes proclama l’alegria
desbordant després d’enumerar el projecte de Déu pel seu poble, basat en
l’anunci de la bona nova als qui pateixen, curant els cors adolorits, proclamant als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum i proclamant l’any
de gràcia del Senyor .
En els evangelis, contemplem la crida a estar atents a la vinguda del Senyor, ja que no sabem quan vindrà (primer diumenge); escoltarem la crida
de Joan a aplanar els camins del Senyor (segon diumenge); l’anunci de Joan
que ell no és el Messies ni és la llum, sinó un testimoni de la llum i que ell ha
estat enviat per preparar el camí del Messies (tercer diumenge). En el quart
diumenge contemplem per boca de Lluc l’anunci de l’àngel Gabriel a Maria
que concebrà el Salvador del món.

FRATELLI TUTTI

El dia 3 d’octubre, a Assís vigília de la festa de Sant Francesc d’Assís, el
papa Francesc ens feia el regal d’una nova encíclica: Fratelli tutti, (germans
tots). Aquests dies d’Advent ens pot ser una bona eina de reflexió, de pregària...El Papa es dirigeix a tots els membres del nostre món, siguin cristians,

siguin membres d’altres religions, siguin no creients però oberts a uns valors
i a una ètica que tots podem compartir.
L’encíclica la va començar a escriure, abans de la pandèmia però a alguns
llocs hi fa referència expressa, i és un perfecte retrat de la nostra humanitat actual, amb l’intent de voler fer renéixer sentiments de fraternitat, amb
l’amistat social, amb el diàleg en aquest nostre món. En copio un parell de
números el número 35 diu:
Però oblidem fàcilment les lliçons de la història, “mestra de la vida”.
Passada la crisi sanitària, la pitjor reacció seria la de caure encara més en
una febre consumista i en noves formes d’autopreservació egoista. Tant de
bo que al final ja no hi hagi “els nostres”, sinó tan sols un “nosaltres”. Tant
de bo que es tracti d’un altre episodi sever de la història del qual no hàgim
estat capaços d’aprendre. Tant de bo no ens oblidem dels ancians que van
morir per falta de respiradors, en part com a resultat de sistemes de salut
desmantellats any rere any. Tant de bo que tan dolor no sigui inútil, que fem
un salt cap a una forma nova de vida i descobrim definitivament que ens
necessitem i ens devem els uns als altres, a fi que la humanitat reneixi amb
tots els rostres, totes les mans i totes les veus, més enllà de les fronteres que
hem creat.
La paràbola del bon samarità és un pilar de tota l’encíclica i en el número
79 diu: El samarità del camí se’n va anar sense esperar reconeixements ni
gratituds. El lliurament al servei era la gran satisfacció davant el seu Déu i
la seva vida, i per això, un deure. Tots tenim responsabilitat sobre el ferit que
és al poble mateix i tots els pobles de la terra. Cuidem la fragilitat de cada
home, de cada dona, de cada infant i de cada ancià, amb aquesta actitud
solidària i atenta, l’actitud de proximitat del bon samarità.
Aquest temps d’esperança i de preparació de la vinguda de Jesús ens ha
de fer adonar de com cal que fem els nostres pobles i ciutats més habitables,
amb respecte mutu, amb l’ajuda als més necessitats i afeblits per la vellesa o
malaltia. Les col.lectes de Càritas i del Banc d’Aliments ens poden ajudar a
la nostra solidaritat, però sobretot amb l’escalf de serenor i diàleg que podem
donar a tots els del nostre entorn
VENIU, SENYOR JESÚS!
Joan Serrabassa

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 30, a les 9. Dimarts 1,
a les 9: família Juvanteny. Dimecres 2, a les 9. família Farrés
Aymerich i fills; Teresa Camps.
Dijous 3, a les 9: Antoni, Àngela
i fill Francesc; Xavier Valls Mas.
Divendres 4, a les 9: en acció de
gràcies. Dissabte 5, a les 20: Pere
Codina Camps (2n aniv.): família
Ballús Corrius. Diumenge 6, a les
12: família Padrós Castells i Josep
Padrós Oriol; Francec Franch; Josep Lladó Capdevila.

GRÀCIA
MISSES
Dissabte 5, a les 19: família Faja
Faja; esposos Miquel Codinach i
Maria Viladecans i fills Pere i Jaume. Diumenge 6, a les 11: Vicenç
i Magdalena; Ramon Tió; Xavier
Armengol.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 30, a les 19: esposos Andreu Codina i Consol Crespi i fill.
Dimarts 1, a les 19: Carme Capdevila (1r aniv.). Dimecres 2, a les

19. Dijous 3, a les 19: donants. Divendres 4, a les 19: donants. Dissabte 5, a les 18. Diumenge 6, a
les 10.
EXÈQUIES
Miquel Fortet Soler (88 anys) C/
Sant Pere, 22.
Ana Serrano Rutete (78 ans) C/
Llevant, 7.
LA MISSA DE CADA DIA
“La missa de cada dia” és una publicació mensual on hi trobem les
lectures i comentaris de la missa
de cada dia. Els que s’hi vulguin a
puntar cal que ho facin saber a les
parròquies o a la Concepció Codina Tel 93 851 40 62. El preu per tot
l’any és de 28 euros.
CÀRITAS INTERPARROQUIAL
Reunió als locals de Càritas el dimecres dia 2, a dos quarts de 7 de
la tarda.

Càritas
Manlleu
TRUCA A LA PORTA
Fes el teu ingrés al compte de Càritas Manlleu

ES63 0182 9784 7002 0004 5674

