
 

ENS ANUNCIEN NADAL..... 

Ens anuncien NADAL:  com hem de reaccionar a aquest anunci? 

 Celebrar-lo?   Per  què no? Si la celebració uneix. 

 Meditar-lo?   Per què no? Si la meditació enriqueix l’ànima. 

En tot cas ens convida a viure i a viure amb AMOR i  amb   ESPERANÇA. 

La nostra vida és una vida que duu al front l’estel de l’esperança. 

D’aquí uns dies arribarem a la COVA: hi haurà 

MARIA, la mare, bressant l’infant JESÚS; hi 

haurà JOSEP, vetllant per ells dos.  Una COVA 

de dolcesa i d’amor amb un petit infant nascut 

pobre i en una família que no trobava 
acollida…. 

Una mirada tendra la del petit JESÚS…la 

mateixa mirada que volem rebre ara , en el 

nostre temps, per aconseguir que per l’amor 
d’aquest INFANT, uns i altres ens estimem 

més, ens comprenguem, ens animem a 

millorar i ens obrim des del cor, a l’esperança. És això el que busquem a la COVA. 

I sí, ho diem, però sovint no ho vivim…. 

Tenim preocupacions, neguits, feines, obligacions, compromisos, també il·lusions… i 

un munt de coses que omplen cada dia la nostra vida.   I massa sovint no som 

capaços  de deixar tot això de banda per buscar la presència de Déu. 

Ara tenim, de nou, l’oportunitat…podem trobar el temps. El temps per estar atents. 
Atents a Jesús , i al seu silenci. Atents a la seva generositat. Atents per a escoltar-lo. 

Podem fer camí cap a la COVA i deixar que es faci la llum enmig de la nit…. És aquest 

el camí de l’ADVENT… un temps d’esperança que ens marca un itinerari de renovació 

humana i espiritual. 

Ens cal ara més que mai, paciència, confiança i sobretot esperança.   Perquè malgrat 
els motius de tristor que podem  tenir, hem de deixar-nos omplir el cor d’amor, de 

somriures, de comprensió, d’humilitat…. 

I és tot això el que trobarem a la COVA, al bressol de l’ Infant JESÚS:  un  recer de 

pau i de senzillesa.  De tendresa i d’amor. D’alegria i també d’ESPERANÇA…. 

En aquests dies de DESEMBRE i tot esperant l’arribada del NADAL, ens cal més que 

mai  PRENDRE’NS  TEMPS. Sí,   prendre’ns  temps per comprendre, per estimar, per 

escoltar, per ajudar els altres, per portar alegria als altres, per confiar, per tenir 

esperança…. 

I sobretot, per DONAR GRÀCIES A DÉU. Per TOT i per MÉS. 
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DIA DEL SEMINARI 

Davant la pandèmia del coronavirus, la 
Comissió Episcopal per al Clergat i 

Seminaris de la Conferència Episcopal 

Espanyola ha decidit ajornar, de nou, la 
celebració del Dia del Seminari. Finalment 

es celebrarà el dimarts dia 8 de 

desembre de 2020, solemnitat de la Immaculada Concepció de la benaurada Verge Maria. 

El lema d’aquest any és «Pastors missioners». Aquesta jornada es celebra habitualment el 

19 de març, solemnitat de Sant Josep, espòs de la Benaurada Verge Maria. A les comunitats 

autònomes en les que aquest dia no és festiu, el diumenge més proper, en el nostre cas 

estava previst pel diumenge, dia 22 de març. 

Per les circumstàncies de la pandèmia, el celebrem, doncs, aquest dia de la Immaculada, 8 

de desembre. Pregarem per les vocacions sacerdotals, perquè les nostres comunitats no es 

vegin privades d’uns serveis apostòlics i litúrgics. Estem en una crisi vocacional i de sacerdots 
com mai havíem viscut en la nostra Europa descristianitzada. Cal confiar molt en Déu, però 

també en treballar tots perquè sorgeixin noves vocacions dins les nostres comunitats. 

Necessitem el sacerdot? Per què el volem? 

L’Església, les diòcesis i les comunitats parroquials ens cal fer una reflexió seriosa i profunda 
sobre aquesta manca de sacerdots. Què ens demana l’Esperit ara i avui?. 

Les col·lectes i donatius d’aquest dia aniran destinats per la formació dels nostres 4 

seminaristes d’Urgell. Gràcies. 

 

MOVIMENT PARROQUIAL NOVEMBRE 

Defuncions 

01 novembre: Maria Torra Colell, 90 anys 

02 novembre: Maria Campabadal Toldrà, 85 anys 

03 novembre: Maria Porta Condal, 91 anys (Hostafrancs) 

06 novembre: Josep Carmona Fernández, 94 anys 

08 novembre: Carme Perés Abelló, 89 anys (Sedó) 

   Josep Martí Balcells, 79 anys (Sedó) 

10 novembre: Josep Mª Tugues Vilaró, 92 anys 

16 novembre: Maria Santesmasses Castells, 75 anys 

19 novembre: Josep Vilamú Armengol, 92 anys 

   Josep Ruich Garganté, 85 anys 

26 de novembre: Rafel Esteve Cetó, 82 anys 

 

   INTENCIONS DE MISSES DEL 7 – 13 DE DESEMBRE 

 

 
Dimarts 8 Ramon Campabadal i família 

Dijous 10 Acció de gràcies vida religiosa 

Diumenge 13 12 h. Josep Vilamú i Armengol, mori el 19 de  

        novembre 

        Coloma Ribera 


