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ADVENT: Prepareu els camins
Els camins estan malament i no parlem dels aragalls, bofiots, despreniments
i esllavissades ocasionats per tanta pluja.
Volem preparar els camins, no els de la Segarra, sinó els de l’Esperit.
Segurament estareu d’acord amb nosaltres que és una tasca necessària i
urgent.
Aquesta constatació no sols és important sinó que es indispensable, ja que si
pensem que ja estan prou bé, no farem cap pas per viure aquest temps
d’Advent. Haurà estat un temps perdut.
Si creiem que cal preparar bé els camins del Senyor, llavors cal que
encertem, tot reparant-los, els camins pels quals el Senyor vol venir cap a
nosaltres.
Per encertar la ruta del Senyor que ve tenim uns instruments millors i més
exactes que els GPS d’última generació tot i ser ja molt antics.
Els companys de viatge que no ens deixaran perduts pel camí són: El Profeta Isaïes, Joan Baptista i la Mare de Déu. Tots tres són guies experts i fidels.
Potser per acabar d’assegurar l’èxit en la tasca de preparar els camins del
Senyor que ve, serà una bona cosa la de no caminar sols sinó de fer-ho en
família, en la catequesi, en la celebració de la Missa, en la celebració del
Perdó, en la lectura pausada i atenta de la Bíblia, etc.
Fem un bon camí de l’ADVENT de 2018!

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
Baptisme:
ALTA-RIBA: El 17 de novembre va rebre el Sagrament del Baptisme el nen
Biel Aldabó i Castells, fill d’Enric i Marta.
Enhorabona.

Defuncions:

CERVERA: El 28 de novembre morí als 90 anys Nativitat Garcia i
Rodríguez, viuda de Ramon Mª Vilalta i Farré.
CERVERA: El 28 de novembre morí als 81 anys Jesús Sànchez i
Guijarro, casat amb Mª Dolors Garcia Gómez.
VERGÓS GUERREJAT: El 27 de novembre morí als 71 anys Pilar
Barriada i Iglesias, casada amb Lluís Escolano i Aceldegui.
CERVERA: El 27 de novembre morí als 90 anys Ignasi Clos i Pons,
solter.
CERVERA: El 27 de novembre morí als 89 anys Estéban Peraire i Bach,
viudo de Rosa Garcia i Flores.
CERVERA: El 26 de novembre morí als 59 anys Josep Fonoll i Falip,
casat amb Mª Clara Farran i Martínez.
CERVERA: El 26 de novembre morí als 81 anys Francisca Garcia i
Martín, viuda de Antònio Sànchez i Ayala.
CERVERA: El 25 de novembre morí als 81 anys Salvador Sala i Nadal,
casat amb Mª Dolors Parellada i Balagueró.
CERVERA: El 23 de novembre morí als 84 anys Robert Jaén i Baró,
viudo de Teresina Pipó i Vilaplana.
CERVERA: El 23 de novembre morí als 87 anys Àngela Serradell i
Grau, viuda de Jaume Plasa i Tella.
CERVERA: El 22 de novembre morí als 88 anys Lluís Cardona i Trullàs.
ALTA-RIBA: El 21 de novembre morí als 91 anys Emílio Castells Blasco.
CERVERA: El 18 de novembre morí als 81 anys Miquel Pijuan i Solé,
casat amb Carme Pont i Raluy.
GRANYENA: El 15 de novembre morí als 95 anys Antònia Pont i
Sebastià, viuda de Josep Servet i Corderoure.
CERVERA: El 15 de novembre morí als 85 anys Gabriel Gual i Martí,
casat amb Joaquima Torrescasana.
El nostre condol als familiars.
Horaris.
Divendres, 7 de desembre.
HOSTALETS: 7 vespre.

Dissabte, 8 de desembre.
FONOLLERES: 1/4 de 12 migdia.
FERRAN: 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
LLINDARS: 11 matí.
OLUGES: 2/4 de 12 migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
S ANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 2 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.
Diumenge, 9 de desembre (2on. Diumenge d’Advent).
FERRAN: 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
OLUGES: 2/4 de 12 migdia.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia (Missa comunitària).
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 2 migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 1/4 de 12 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
Dissabte, 15 de desembre.
GRAMUNTELL: 7 vespre.
HOSTALETS: 7 vespre.
Diumenge, 16 de desembre (3er. Diumenge d’Advent).
FERRAN: 12 migdia.
FONOLLERES: 1/4 de 12 migdia.
GRANYENA: 2/4 d’una migdia.
OLUGES: 2/4 de 12 migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 12 migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 12 migdia.
SANT GUIM DE LA PLANA: 2/4 de 2 migdia.
SANT RAMON: 12 migdia.
TALAVERA: 2/4 d’onze matí.
Grup Santa Maria: El Grup Santa Maria Farà la seva reunió mensual el
dissabte dia 15 al santuari de la Mare de Déu del Camí de 10 a 12 del matí.

CONVERSES AMB UBALDO (Epíleg)

Les converses amb Ubaldo publicades en aquest Full són traducció del
castellà d'un article publicat a Eclesàlia, han suscitat opinions contradictòries.
Opinions desfavorables sobretot a causa d'expressions que titllen d'irreverents, o bé que no s'avenen amb el que diu el Catecisme.
Les opinions favorables agraeixen que es posin per escrit dubtes que a
voltes ens venen; també troben bé que es parli de qüestions actuals en un
llenguatge de carrer sense refugiar-se en fórmules que avui ni s'usen ni
tenen sentit.
Nosaltres, en canvi creiem que també en les coses que toquen a la vida
cristiana els hi és saludable que es faci amb bon humor. Si tot plegat ha
servit per tornar-nos a plantejar les coses de la fé, ens plau. Si això ha
molestat o escandalitzat, ni que sigui una mica, ens dol i en demanem
disculpes.
Potser en el fons, tots som una mica Ubaldo.
ADVENT
Al començament de l'Advent, us desitgem un sant i feliç any nou litúrgic. Que aquest
nou any ens doni a tots l'ocasió de descobrir millor els tresors de l'Evangeli i de la fe,
per viure en Crist de manera cada vegada més perfecta!
Fem nostre el desig de sant Pau: «Que el Senyor us faci créixer cada vegada més en
l'amor mutu i amb tots els altres, semblant al que nosaltres tenim per vosaltres».
Els textos de l'Advent són una immensa crida a la vinguda del Salvador.
Per preparar-se a celebrar el primer adveniment de Crist, el dia de la seva Nativitat,
l'Església ha volgut anticipar aquesta gran festa amb un temps destinat a l'oració i a la
penitència, simbolitzat, entre altres elements, pels ornaments morats.
Som cridats a estar vigilants i a un canvi de vida. La paraula dels profetes que
escoltem cada diumenge de l'Advent, ens repeteixen la necessitat d'una conversió i
preparació del cor.
Adonem-nos de què Nadal és un esdeveniment increïble i fonamental per a la
humanitat, ja que Déu mateix es va fer home, i va conèixer la condició humana des
del seu naixement fins a la seva mort a la Creu.
Totes les oracions i esforços són proporcionals a la capacitat de cada un de nosaltres i
són igualment dignes als ulls de Déu. Podem triar, a la nostra mida, com esforçar-nos
a l'atenció dels altres, particularment els que estan més a prop i comparteixen la
nostra vida quotidiana, o l'atenció dels petits o febles, de les nostres famílies o el
nostre veïnat, dels nens o la gent gran que necessiten temps i presència, donant el
nostre temps real en comptes del temps virtual.
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