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Ets tu el qui ha de venir?
per Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe de Tarragona

En un dels seus relats, Goethe recorda una celebració de
la festivitat de Sant Roc al costat del Rhin. Feia anys que
no se celebrava, a causa de la interrupció que van suposar les guerres napoleòniques. L’escriptor narra l’alegria
que observava a la cara dels adults pel fet de poder celebrar una festa popular i molt estimada. En canvi els més
joves no expressaven cap emoció especial. Aquests, conclou Goethe, no tenien gaire cosa per celebrar perquè no
tenien res per recordar.
Benet XVI es va valer d’aquesta cita literària per a referir-se a l’alegria de l’Advent. Els qui tenen memòria del
que suposa el naixement de Jesucrist, de l’emoció que
desperta en ells cada any el Nadal, s’alegren que Jesús
estigui a prop en la litúrgia de l’Església. Veuen tot el
sentit en aquestes quatre espelmes que s’encenen, una
cada setmana, per a representar aquesta proximitat
cada vegada més gran.
Per contra, els qui no han experimentat abans l’alegria
de la fe (siguin joves o no), veuen l’Advent com un temps
més. I avui són molts els qui no esperen Jesucrist perquè
no el coneixen, no el tracten en el diàleg íntim de l’oració. No el busquen perquè no han sentit parlar d’ell amb
paraules de veritat. No actuen com els deixebles de Joan
quan van preguntar a Jesús: «Ets tu el qui ha de venir?»
Però Jesús no espera que el cridin. Acudeix sempre i
es manifesta en tot moment, de manera particular en
aquestes dates pròximes al Nadal. La seva presència és
visible als carrers, a les botigues, en els ornaments. Fins
i tot es nota en el comportament de les persones, que es
tornen més solidàries, més alegres, com ho han fet notar
tants escriptors, des Dickens fins al nostre Folch i Torres
o Josep Maria de Sagarra.
L’Advent és un temps d’esperança, també d’aquelles persones que esperen Crist sense saber-ho. El trobaran en
el testimoni dels cristians que s’expressa en la veritat i
la caritat. En la veritat d’una vida senzilla i conseqüent

amb les conviccions de cadascú; però, sobretot, en la
solidaritat amb les persones més necessitades: amb els
aturats, amb els malalts, amb els angoixats, amb les persones soles.
Els cristians hem de ser sembradors d’esperança. Demanem a la Mare de Déu d’Advent, en aquestes dates tan
propícies, que sapiguem preparar els camins del Senyor
i transmetre el seu amor als qui ens envolten.

Jaume Pujol i Balcells,
Arquebisbe de Tarragona.

Agenda litúrgica
Dissabte, 2
17.00

18.00
19.00
19.30

Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Ints. Anna Milà i Fusalba.
Vida parroquial, reunió del grup de Vida Creixent.
Primeres vespres.
Missa vespertina del DIUMENGE I D’ADVENT
Cantada per l'Escolania i Cor Jove.
Ints. Maria Valls Cadevall, Esperança Ribas, Josepa Vilaseca,
Josefina Aparici, Josepa Valls, M. Rosa Garí, Maria del Camino Suret,
Salvador Matas, Miquel Abelaira (19è aniversari), Josep Mimó Maese
(28è aniversari).

Diumenge, 3 - DIUMENGE I D’ADVENT
08.30
11.15
12.30

Dilluns, 4

Missa matinal.
Missa a la capella de l’hospital.
Missa Major del DIUMENGE I D’ADVENT.
Ints. Josep Quer i Pujol, Natàlia Combas, Esteve Valldeperas i en acció de
gràcies als nascuts al 1947.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

11.15

Missa a la capella de l’hospital.
Ints. Pedro Juvé.
Missa Major de la IMMACULADA CONCEPCIÓ DE MARIA.
Cantada per la Coral Santa Maria.
Ints. Pere Garcí Aixendrí, Núria Coll Muntanyola, Concepció Bordonau,
Jaume Moragas (7è aniversari) i Concepció Parent.

Dimarts, 5

Dimecres, 6
Dijous, 7

Santoral
Dissabte, 2 Santa Bibiana, verge i
màrtir. Santa Elisa, verge.

Diumenge, 3 Sant Francesc Xavier,

prevere i patró de Navarra, de l'India,
Mongòlia i Paquistan. Sant Sofonies,
profeta.

Dilluns, 4

Sant Joan de Damascè,
prevere i doctor. Santa Bàrbara, verge,
màrtir i patrona dels miners.

Dimarts, 5 Sant Sabas, abat. Sant
Dalmau, bisbe.

Dimecres, 6

Sant Saver, bisbe i
màrtir. Santes Cristina i Beatriu, màrtirs.

Dijous, 7

Sant Ernest, màrtir. Sant
Florenci, bisbe. Santa Carina, verge i màrtir.
Santa Gertrudis, abadessa. Beat Francesc
Palau i Quer, fundador. Sant Severí, màrtir.

Divendres, 8 Sant Godofred, bisbe.

Beata Isabel de la Trinitat. Sant Deodat I,
papa.

Dissabte, 9

Santa Teodor, màrtir.
Nostra Senyora de l'Almudena.

Divendres, 8 - Immaculada Concepció de Maria
12.30

Dissabte, 9
17.00
19.30

Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Ints. Anna Milà i Fusalba.
Missa vespertina del DIUMENGE II D’ADVENT.
Ints. Família Llobet Pascual i Família Llobet Plaza.

L’horari d’atenció és els dimecres i
divendres de 18 a 20h a la Parròquia.
També al telèfon 692 94 22 43 o al
correu caritas@parroquiaolesa.org.

Que descansin en la
Pau del Senyor
† Ramona Cadevall Serra, 80 anys.
† Àngela Ricart Serrallonga, 106 anys.

Comentari de l’evangeli del Diumenge I d’Advent
Avui proclamem un fragment del capítol 13 de l’evangeli segons Marc, que conté una profecia de Jesús sobre ladestrucció del temple de Jerusalem
i el retorn del Fill de l’home. La part final del capítol és la nostra lectura, que parla de la necessitat d’estar alerta. Els deixebles de Jesús han d’estar
constantment alerta a fi de no ser agafats desprevinguts. El fragment ens explica la brevíssima història d’un senyor que és lluny de casa ––«a terres
llunyanes»––, però en l’aire es respira el clima del retorn. En la llunyania del seu itinerari, ja ha decidit el programa de la seva tornada. Serà per
sorpresa, però amb una certesa absoluta. La reacció de la seva gent no pot ser la de la son, la indiferència o la peresa. Cadascú ha de fer amb diligència la tasca que li ha estat confiada: els criats les diverses tasques i el porter ha de vetllar. Aquest capítol de Marc recorda a l’Església que ha d’estar
sempre vigilant. Viure en l’Església de Jesús és viure dins la promesa de no ser deixat mai sol. Els dos advents de Jesús es troben vinculats: cal viure
en actitud d’alerta i d’esperanç. En un món on se senten veus de tota mena de crisis ––polítiques, religioses, econòmiques, ecològiques i socials––,
l’Evangeli ens dóna la serenitat de saber que «el tindreu aquí» i que la seva vinguda serà «a l’hora menys pensada ». La incertesa ens dóna seguretat– –és una de les paradoxes de la vida cristiana––; per això sols cal que «vetllem », perquè sols Déu sap l’hora i tots vivim en el seu temps, que per a
nosaltres pot ser «al vespre, a mitjanit, al cant del gall o a la matinada». El temps és a les mans de Déu i no a les dels homes; les seguidores i els seguidors de Jesús sabem que ell no ens deixarà sols i que no ens mancarà l’esperança. Amb aquestes certeses ja es pot viure la vida entre els dos advents.

Vida parroquial

Coŀlecta extraordinària de germanor
El cap de setmana 18 i 19 de novembre, va tenir lloc la coŀlecta extraordinària de germanor, aquesta encapçalada amb el
lema: “Amb tu, som una gran família”. Aquesta va tenir un bon suport de la nostra comunitat. Així doncs, va quedar repartida
en les següents xifres:
Missa a la residència Santa Oliva............................................................................................80,56 €
Missa vespertina a la Parròquia.............................................................................................64,58 €
Missa matinal a la Parròquia..................................................................................................81,40 €
Missa a la Capella de l’Hospital.............................................................................................163,08 €
Missa Major a la Parròquia....................................................................................................93,88 €
									

TOTAL

483,50 €

Des de la Parròquia, volem donar-vos les gràcies per la vostra coŀlaboració.

Calendari d’Advent i Nadal
DESEMBRE
Dissabte, 2

17.00 Missa vespertina a la residència Santa 		
		Oliva.
18.00 Vida parroquial, reunió del grup de Vida 		
		Creixent.
19.00 Primeres vespres.
19.30 Missa vespertina del DIUMENGE I 		
		D’ADVENT.

Diumenge, 3

08.30 Missa matinal.
11.15
Missa a la capella de l’hospital.
12.30 Missa Major del DIUMENGE I 			
		D’ADVENT.

Divendres, 8 - Immaculada Concepció
11.15
12.30
		

Missa a la capella de l’hospital.
Missa Major de la IMMACULADA 		
CONCEPCIÓ DE MARIA.

Dissabte, 9

17.00 Missa vespertina a la residència Santa 		
		Oliva.
19.30 Missa vespertina del DIUMENGE II 		
		D’ADVENT.

Diumenge, 10

08.30 Missa matinal.
11.15
Missa a la capella de l’hospital.
12.30 Missa Major del DIUMENGE II 			
		D’ADVENT.

Divendres, 15
09.45
19.00

Missa a la capella de les Escolàpies.
Vespres a la Parròquia.

Dissabte, 16

17.00 Missa vespertina a la residència Santa 		
		Oliva.
18.00 Vida parroquial, reunió del grup de Vida 		
		Creixent.
19.00 Primeres vespres.
19.30 Missa vespertina del DIUMENGE III 		
		D’ADVENT.

Diumenge, 17

08.30 Missa matinal.
11.15
Missa a la capella de l’hospital.
12.30 Missa Major del DIUMENGE III 		
		D’ADVENT.

Divendres, 22
09.45
19.00
19.30

Missa a la capella de les Escolàpies.
Vespres a la Parròquia.
Celebració comunitària del perdó.

Dissabte, 23
20.00

Escolania i Cor Jove, concert de Nadal.

Diumenge, 24 - Nit de Nadal
08.30
11.15
18.00
20.00

Missa matinal.
Missa a la capella de l’hospital.
Primeres vespres.
Matines i Missa de la Nit de Nadal.

Dilluns, 25 - Dia de Nadal
11.15
		
12.30

Missa del Dia de Nadal a la capella de 		
l’Hospital.
Missa del Dia de Nadal.

Dimarts, 26 - Sant Esteve
12.30

Missa de Sant Esteve.

Amics de l’Orgue i de les Arts
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