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HEM ARRIBAT AL NÚMERO 100 

100 
 

Diumenge rere diumenge s’ha anat publicant el “Full parroquial” i, sense 
gairebé adonar-nos-en, hem arribat al número 100.  Diumenge rere diumenge 
s’ha anat deixant constància, en aquest full, de la vida de la parròquia: de les 

intencions de missa, de la formació, dels casaments, dels batejos, de les 
defuncions, de la catequesi, de la instal·lació de les vitrines, dels donatius, de 

l’economia parroquial... Qui vulgui, doncs, es podrà entretenir, repassant els 
100 fulls parroquials, a recordar què ha passat a la parròquia durant aquests 
gairebé dos anys. 

 
Quan un arriba a una fita, està content i hom pensa:  Déu n’hi do!  Però no ens 
podem entretenir a mirar el passat. Cal mirar endavant i, per tant, si pot ser, 

anar continuant, anar fent camí. El Full parroquial es fa, principalment, perquè 
tots estiguem ben informats del que es fa a la parròquia i també serveix com a 
mitjà de formació cristiana, tenint en compte, però, que de mitjans de formació 

cristiana n’hi ha molts i tothom tria el que creu que és millor per a ell o el que li 
agrada més.  
 

Arribar al número 100 pot ser també un bon moment per a fer una revisió a 
fons del full. Si teniu suggeriments a fer, feu-los arribar, si us plau. Una de les 
coses més evidents és que caldria canviar i millorar el disseny. Segurament que 

no hi hauria d’haver tanta lletra i caldria posar-hi algun dibuix o fotografia. Això 
demana dedicar-hi més temps i, sovint, no es disposa d’aquest temps. També 
es podria pensar en la possibilitat que alguns de vosaltres poguéssiu col·laborar 

a fer aquest Full parroquial escrivint algunes reflexions que us pot haver 
suggerit un text de l’evangeli, un fet de la vida diària... Tot el que sigui millorar 

el que tenim, serà benvingut. Entre tots ho hem de fer tot.  
 
Donem gràcies a Déu per aquests cent números del “Full parroquial” i 

demanem-li que ens doni voluntat i constància per a continuar fent camí. 
Gràcies a tots els qui teniu la paciència de llegir cada setmana aquest full. 
Esperem que us faci bé. També volem recordar-nos i donar les gràcies als 

lectors que esteu malalts (o no podeu sortir de casa) i que us porten aquest full 
a casa. És una manera d’estar units a vosaltres. Sapigueu que pensem en 
vosaltres, comptem amb vosaltres i preguem per vosaltres.  Gràcies, doncs, a 

tots.  
El mossèn 



 

AVUI COMENÇA L’ADVENT 
 

Amb l’Advent, estrenem un nou any litúrgic. El temps d’Advent comença amb el rés de 
les primeres vespres del diumenge més pròxim al dia 30 de novembre i s’acaba abans 
del rés de les primeres vespres de Nadal, el dia 24 de desembre. Dins el calendari de 
l’Església, l’Advent és considerat un temps “fort”, important, com Nadal, Quaresma, 

Pasqua i la Cinquantena Pasqual.  
 
Durant aquestes setmanes abans de Nadal, se’ns convida a vetllar, estar a punt, 

pregar, preparar-nos espiritualment per a rebre el Salvador del món, celebrar 
l’aniversari del seu naixement, de la seva primera vinguda, i, alhora, esperar la segona 
vinguda de Crist, a la fi del temps. Per això l’Advent és temps d’expectació, d’una 

expectació silenciosa, pietosa però també alegre.   
 
Aquest any, la preparació del Nadal estarà sota el signe de la crisi econòmica i el 

desconcert de tothom a l’hora de saber fins quan durarà aquesta situació. Les crisis, no 
sols econòmiques sinó de qualsevol tipus,  diuen que són també oportunitats. Si és 
així, tenim l’oportunitat d’aprofitar aquests dies per a recuperar, ni que sigui una mica, 

l’esperit del temps d’Advent que ens demana  anar a l’essencial i no deixar-nos 
distreure per les lluminetes que penjaran pels carrers, per boniques que siguin. 
L’Advent és una bona oportunitat per estar una mica més per Déu, una mica més pels 

altres i una mica més amb nosaltres mateixos.  
 
L’Advent és una oportunitat per aprendre a esperar, a confiar amb Déu, fins i tot en les 

circumstàncies més dures i fosques. La Verge Maria ens marca el camí: “Sóc l’esclava 
del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules”.  
 

          El mossèn    

 
AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 26: pels difunts de la família; diumenge, 
dia 27: per Fernando Tolosa i Rosa Peipoch, difunts. 

Desembre: dijous, dia 1: pel poble de Viladrau; dissabte, dia 3: per la intenció 
del qui ha fet l’almoina; diumenge, dia 4:  pel poble de Viladrau;  
 

INFORMACIONS 
 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Dissabte vinent, dia 3 de desembre, d’un 

quart de set a un quart de vuit del vespre,  a la rectoria, farem la sessió de 
formació cristiana. Tothom hi és convidat.  
 

CATEQUESI DE PREPARACIÓ A LA CONFIRMACIÓ: La sessió de dissabte passat 
la vam dedicar a parlar de la pregària: què és pregar, dificultats en la pregària, tipus 
de pregària, etc. I també vam dedicar, és clar, una estona a pregar. Cadascú va 

redactar una pregària de tres o quatre ratlles. Les anirem reproduint aquí en el full 
parroquial. Avui, per manca d’espai, només en podem reproduir una:  
 

Preguem per tota la gent que passa fam a tots els països que estan en 
guerra, perquè puguin tenir menjar i una bona vida.  


