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LA CULTURA DE LA TROBADA 

No es pot negar que el Papa Francesc té una habilitat especial en 

construir frases amb gran impacte i amb un missatge d’una claredat 

total. Amb motiu del  vint-i-cinquè aniversari de la caiguda del Mur de 

Berlin, «que va ser el símbol de la divisió ideològica d’Europa i del 

món sencer», el Papa va convidar a pregar perquè predomini «La 

cultura de la trobada». I va afegir: «Necessitem ponts, no murs!» 

Vet ací dues frases a recordar: pregar per a construir «una cultura de 

la trobada» i prendre consciència que, en el moment present, 

«necessitem ponts, i no murs».   

Si mirem el nostre entorn veurem quanta raó té el Papa. Hi ha més 

enfrontaments que trobades; hi ha més murs que ponts. I això en 

tots els àmbits: enfrontaments ideològics, religiosos, culturals, 

econòmics, polítics... murs invisibles, però que hi són: arraconament 

de gent gran, abandó de malalts, silencis interessats i feridors, refús 

de diàleg, postures irreconciliables... 

El Papa ens diu: «trobeu-vos», «construïu ponts».  

Aquests missatges ens hauríem de portar a reflexionar sobre el 

nostre tarannà personal: nosaltres, habitualment,  a quin cantó 

estem: al de la trobada i el dels ponts; o bé, al de l’enfrontament i els 

murs. La tendència de les persones, la nostra tendència, és anar a la 

nostra, ser molt o força individualistes –és una característica de la 

societat occidental actual-, i apliquem, encara que sigui 

inconscientment,  el vell  principi «tip jo, tip tothom». Però 

l’individualisme és contrari a la fe cristiana i fins contrari al caràcter 

propi de l’home: nosaltres estem fets per a cooperar, per a caminar 

junts, per a sumar i no pas restar..., sobretot, si volem que el vaixell 

en el qual estem embarcats no perdi el rumb i arribi a bon port, 

encara que hagi de ser superant grans temporals.   

Quan desitgem trobar-nos, quan construïm ponts, quan cooperem  

tot pren un altre aire: el cel es comença a fer present a la terra. 

El mossèn  



AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 18: per la intenció del qui 

ha fet l’almoina; dissabte, dia 20: per Jaume Masvidal i Planas, 

difunt; diumenge, dia 21: pel poble de Viladrau.  

RECÉS D’ADVENT: tal com ja vam anunciar la setmana passada, 

avui, de 5 a 6 de la tarda: recés d’Advent, a l’església parroquial.  

PREPARAR ELS CANTS DE NADAL: els dissabtes, dies 13 i 20, 

de 5 a 6 de la tarda, a la rectoria, assajarem els cants del dia de 

Nadal. A qui li agradi cantar, ja ho sap, està convidat.   

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DEL PERDÓ: 

dijous, dia 18 de desembre, a les 19h (a les set del vespre), 

juntament amb la missa.  

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: la farem dissabte, dia 

20, a les 18,15h (a un quart de set del vespre). Tothom hi és 

convidat.  

MISSA DEL GALL: Se celebrarà a les 12 de la nit, com cada any.   

 

CORONA D’ADVENT  
 

 
Tercer diumenge d’Advent 
 

En la foscor s’ha encès una llum. En el desert s’ha sentit una veu, 
escolteu la gran notícia: el Senyor és a punt d’arribar! 

Prepareu els seus camins, perquè ja s’acosta. Adorneu la vostra 
ànima com una núvia s’engalana el dia del casament. 

 
El missatger ja és aquí. Joan Baptista no és la llum, sinó el qui ens 

anuncia la llum.  
 

Encenem el tercer ciri perquè cadascun de nosaltres vol ser torxa 

vostra perquè brilleu enmig del món,  flama vostra perquè escalfeu 
els cors. 

 
Veniu, Senyor, a salvar-nos, ompliu-nos amb la vostra llum, 

convertiu-nos, Senyor!  


