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PREGUEM AMB SIGNES D’ADVENT

Ens van posar ulls a la cara, orelles a cada costat
i un nas per percebre els bons olors
que desprenen les persones cabals.
Que els cants de sirena que sentim
no ens impedeixin escoltar els gemecs
de la humanitat sofrent i de la terra escarnida.
I mirem, contemplem els rostres solcats
pel pas del temps, les mans encallides
i deformades pel treball digne i compartit.
Acompanyem els peus cansats de totes
les persones que han sabut apropar-se
a les que trobaven ferides en el camí.

Déu és la Paraula,
Escoltem-lo!

I el nostre cor, el cor de tots
s'omplirà de la vida que ens ha estat regalada.

Què és més fàcil? -em preguntes
Pronunciar un "no" o un "sí"?
Què és més fàcil? -et responc
Pronunciar un "sí" o un "no"?

Un cor net,
i la grandesa
de l’Esperit

Joc de paraules, aparentment,
o trampa en la qual tots hi caiem.
Un "no" és "no" davant el tirà,
un "sí" és "sí" davant l'amor.
Paraules que ens envolten
i no sempre pronunciem.
Un "sí" és "sí" davant el germà,
un "no" és "no" davant el terror.
I davant Déu, el bon Déu?
Què diem, lliurament i honestos?
Responem amb un "sí"?
Li etzibem, rotunds, un "no"?
Aquesta és la meva simple oració:
«Senyor, que tingui la gosadia,
de balbotejar, encara que petit,
un "sí", gest lliure i menor »

CELEBRACIONS

TINC DUBTES, Jesús Renau

7 de desembre (divendres)
8 del vespre: CALAF, a la cripta

Tens dubtes? Jo també... i molts, per cert!!

8 de desembre (dissabte)
10: CONILL
2/4 de 12: CALAF
1: PUJALT (FESTA)
1: SANT MARTÍ
9 de desembre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ

INTENCIONS MISSES
Dilluns 3: Acció de gràcies a St. Sebastià.
Dimarts 4: Acció de gràcies a Sta.
Calamanda.
Dimecres 5: Família Riu Gilibets.
Miquel Nadal i família.
Dijous 6: Salvador Isart i família.
Divendres 7: Família Gassó Casulleras.
Família Irizar Sologaistoa.
Dissabte 8: Josep Cribillers Anguera. Carme
Colom i Miquel Duocastella. Andreu Solà i
Joan Marc Solà. Isidre Fitó Fitó. Jaume Salat
Pons.
Diumenge 9: Maria Domingo Cos. Família
Fernández Cuesta. Paquita Gassó Riat.
Maria Estany Albareda (2n. Aniversari).
Josep Morros Parellada.
Conill 8: Asensi Reig Camps. Família Creus –
Carulla i Badal.
Pujalt 8: Concepció Costa i Andreu Carulla.
Andreu Martí Casamitjana. Família
Torrescasana i Marcé.
Aguilar 9: Família Torà Trullàs.
Sant Martí 9: Ciobinca Caterina i Martisca
Caterina.

ADVENT, TEMPS D’ESPERANÇA
També tots estem convidats a fer
tots el nostre advent: Mirar el
nostre present i futur amb molta
esperança.
La nostra comunitat que es
reuneix cada dia per celebrar
l’eucaristia, durant l’Advent,
resarem les Vespres abans de la
missa.

Ens referim a dubtes sobre els dogmes, les
creences i fins i tot moltes expressions
litúrgiques i fets d’església.
Qui diu que no té cap dubte, que ho té tot clar,
potser ha rebut el que en diuen “ciència
infusa”, o segurament podem dubtar de la seva
afirmació. Què amaga, conscientment o
inconscient? Sense dubtes no hi hauria teologia,
ni recerca del sentit de moltes paraules de
l’Escriptura, ni discerniment espiritual per
cercar el que Déu vol de nosaltres.
Gràcies al fet que algú va dubtar es van escriure
els millor llibres, es van intentar expressar les
millors poesies, es va comunicar al millor
possible la fe a diverses cultures i es va anar als
sentiments i al cor de moltes persones per
poder discernir els camins de l’Esperit.
És humà dubtar, és intel·ligent, és humil, és
honrat i és una manera d’anar entrant pels
camins de les veritats per a les quals mai
s’acaben de trobar les millors expressions en els
nostres llenguatges. Una obra d’art por aclarir
molts conceptes, el mar pot ser el diccionari
que expliqui millor moltes dimensions de la
vida, i l’amor dona certeses o desenganys
indefinibles.
La fe en Jesús és el nucli central del cristià.
Crec en Tu, Senyor; ets model, ets guia, ets a
prop, “camí, veritat i vida”, ens comuniques el
teu Esperit, ets esperança i ens mostres el Pare.
Tenim dubtes. Però creiem. La fe no és el
resultat d’equacions ni de demostracions
metafísiques; és un do rebut, que guardem amb
molt d’agraïment en la profunditat del nostre
cor, i que ens mou a viure amb possible
plenitud i joia. Creiem, gràcies a Déu, i tenim
dubtes. Anem caminant, i entenent o dubtant.
La fe va acompanyada de dubtes en algunes o
moltes creences. Precisament això ens porta a
pregar, a estudiar, a recercar, a participar, a
créixer. Un aclariment moltes vegades obre la
porta a noves preguntes. És fantàstic!!
“Crec, Senyor, però ajuda la nostra fe.”

