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Veniu, senyor Jesús!
Amb aquesta invocació, a la pregària dels fidels, durant l’advent, demanem la vinguda del Salvador. Invocació, que és desig
i és esperança, que Jesús alliberi el món de la maldat i el dolor.
En el temps breu de la vida que coneixem pels sentits, voldríem, ja ara i aquí, un petit cel, fet a la nostra mesura humana. Un
cel, sense cap ombra de dolor ni de neguit que turmentés el
nostre pas per la terra.
L’evangeli, però, que llegim a les darreries de l’any litúrgic i
també el diumenge primer d’advent, ens fan girar la mirada i el
cor cap un altre cel. Aquell que Jesús ens promet i va guanyarnos amb la seva vinguda. El cel que el creador vol pels seus fills,
els homes.
Una eternitat de vida amb Déu, que no és, solament, absència
total de dolor, sinó joia en plenitud; molt més gran del que el
nostre cor pot desitjar-la.
Si la felicitat més autèntica que l’home pot gaudir a la terra, és
la d’estimar i sentir-se estimat: què no serà, viure immers en
l’amor infinit de Déu i per sempre!
***
***
***
Tot just naixem, ja tenim la necessitat de sentir-los estimats.
... Era a Girona, uns joves pares que feia pocs anys havia
casat, em telefonen que han tingut el segon fill, nascut tot just
setmesó. Vaig tot seguit a la clínica que m’havien indicat. Era
una nena, tan petita que el pare l’aguantava amb una mà.
Plorava amb tant desesper, que semblava impossible que
aquell plor tan fort sortís d’aquell grapadet de carn.
El pare, no podent calmar-la, la passa a l’àvia; però res no

podia estroncar aquell plor. La mare, des del llit, sense cap paraula, la pren i se l’acosta a la galta i a l’instant va parar el plor.
El pare de família, que passa hores en una feina prou dura i
desagraïda, si té una esposa i uns fills que l’esperen; amb quin
altre aire no treballa, si pensa que ho fa per ells, i il·lusionat
espera l’hora de tornada a casa. Al contrari d’aquell que no té
qui l’espera i no se sent estimat per ningú. Per a ell la vida ja no
tindrà sentit, si no recorda que Déu sí que l’estima.
***
***
***
Amb les paraules de Jesús sobre la fi del món, acabem l’any
litúrgic i comencem el nou. I aquestes seves paraules, no són
per amargar-nos la vida, ni perquè tinguem por. Són un toc d’atenció per recordar-nos que, en qualsevol moment de la vida, podem deixar aquesta “vall de llàgrimes”, per anar a la seva presència i ser examinats de com hem estimat.
Feliços nosaltres, si a semblança del nostre mestre i guia “hem
passat per la terra fent el bé”.
L’estudiant amb sentit de responsabilitat comença ja el curs
amb la mirada posada en l’hora dels exàmens; i es prepara des
del primer dia per quan arribarà aquell moment... I no tindrà cap
mena de recança a l’hora de presentar les notes als pares;
perquè sap que l’estimen i que coneixen prou bé el seu esforç.
I sigui la que sigui l’avaluació que els professors en facin, ell
tindrà guanyada la felicitació dels seus.
També nosaltres mereixem la felicitació del bon Déu, en la
persona del Fill, si amb l’ajut de l’Esperit i el nostre esforç, hem
complert aquell únic manament que els engloba tots: “Estimar
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Déu sobre totes les coses i el proïsme com
a nosaltres mateixos”. Manament, aparentment fàcil, però tan difícil, pel nostre
egoisme, que no el podrem pas omplir,
dia a dia, sense la força del cel.
És en la pregària i els sagraments, que
l’Esperit Sant ens farà forts, per sortir del
"jo" i pensar, primer, en els “altres”.
***
***
***
A l’hora que aquest escrit, benèvol lector, arribarà a les teves mans, estarem
celebrant el gran esdeveniment del naixement del Fill de Déu. Entre nadales,
cançons i lluminàries anirem a adorar l’Infant.
Fa dos mil·lenis que aquell Nen pobre
naixia a la intempèrie d’un portal. Ell és,
però, al mateix temps que petit infant, la
grandesa i el poder infinit de Déu. I, a la fi
dels temps, tornarà com a jutge de vius i
de morts.
Entre una i altra vinguda, però, ve cada
dia. Ell surt al nostre encontre, en la figura
del qui té fam, del qui té set, del despullat,
del malalt..., de tots aquells que no són
res per al món; però que són els fills predilectes de Déu.
No ens fem el sord a la seva crida! No
tanquem els ulls a la seva presència!
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NOTICIARI
DUES

COL.LECTES, EN

POC TEMPS
A últims d’octubre es feia la col.lecta
del DOMUND, a favor de les MISSIONS.
Una capta que cada vegada és més necessària. La televisió, finestra oberta a
tot el món, ens mostra la gran feina que
fan els missioners, homes i dones, per
donar a conèixer la fe cristiana a llocs
encara primitius i amb necessitats espirituals i corporals: parròquies, hospitals,
fam, misèria... I, amb tot, a vegades són
perseguits i fins immolats. És un donatiu que sabem que és positiu, eficaç, que
no es perd. Enguany la recaptació fou
de 2.285,07 euros.

DIADA

DE GERMANOR

Al mes de novembre, una nova recollida extraordinària va fer una crida a
tots els cristians: l’anomenada de germanor. La parròquia, enguany ha
d’aportar al bisbat la quantitat de

PARROQUIAL
6.774,50 euros. La col.lecta ha recaptat 1.829,20 euros.

SOBRE EL SANT ROSARI
La carta apostòlica Rosarium Virginis
Mariae, del Papa Joan Pau II estableix
que de l’octubre del 2002 a l’octubre
del 2003, tot l’any serà dedicat al rosari. El sant pare ha introduït els misteris
de llum, que es proposen per al dijous.
Amb la reforma, el rosari queda més
centrat en el Crist, i serà d’aquesta
manera:
Misteris de goig (dilluns i dissabte),
Misteris de glòria (dimecres i diumenge).
Misteris de dolor (dimarts i divendres).
Misteris de llum (dijous), que són:
1. Baptisme de Jesús al Jordà.
2. Jesús a les noces de Canà.
3. Jesús anuncia el Regne de Déu.
4. Transfiguració de Jesús.
5. Institució de l’eucaristia.

J.B.

Us desitja
Bones
Festes!
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