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El teu compromís millora el món
La manca de compromís és una de les característiques de la nostra societat, en la qual
gairebé tot és tan sols per a una estona. Les
noves generacions es relacionen pensant
que el compromís amb la família, amb els
amics, a l’escola, a la feina no és important.
Avui en dia parlar de compromís sembla que
estigui passat de moda o que sigui conservador. Parlar de compromís és anar contracorrent.
La majoria de vegades reduïm el compromís
a una experiència concreta i deixem diluir, en
les tasques i en la pressa, la profunditat del
que signiﬁca. Això fa que perdem la força,
que arribem al desànim, ﬁns i tot a la impotència, i que ens preguntem: Quin sentit té tot el que fem si la societat cada vegada està
més malament? Quin sentit té si l’extorsió, el dolor i
la injustícia s’han fet els
amos del món?
Enfront de la desesma, els
cristians ens aferrem a l’alè
de Déu, que commou les
nostres entranyes i desperta la
compassió i la misericòrdia.
Aquest alè de Vida és el que alimenta la fe i
ens porta a viure en Déu i des de Déu. La nostra manera de viure es compromet amb
l’exemple de Jesús quan desitja, busca i
cuida el bé dels altres: No he vingut a ser servit, sinó a servir (Mt 20, 28). Així, aquest
compromís es converteix en motor de canvi
en la societat, capaç d’enfrontar-se a les adversitats amb conﬁança.
La invitació a ser cristià demana sempre un
compromís i sempre hi ha en joc la nostra llibertat per a escollir. Escollir de viure com a
persones compromeses i seguidores de Jesús de Natzaret i arriscar-se a viure contracorrent i fer el possible per a altres la Bona
Aventura del Regne de Déu aquí i ara.
També vol dir obrir casa nostra, la nostra
ment i sobretot la nostra vida per deixar-nos

guarir el cor i curar les ferides dels germans més pobres de les perifèries socials.
És l’Església, amb tota la seva pluralitat
de parròquies, la que s’ha de posar en camí
i fer possible que els interessos econòmics
no estiguin mai per damunt de la dignitat
dels éssers humans: Obrir els ulls i les orelles al clam de la terra, que és el clam dels
pobres, i a treballar per una ecologia integral, una ecologia en què resulten inseparables la preocupació per la naturalesa, la
justícia amb els pobres, el compromís amb
la societat, la defensa de la vida, el desenvolupament integral, i la pau i l’equilibri interior de l’ésser humà. (Papa Francesc,
Laudato si).
Vivim la terrible paradoxa de
la no-comunicació entre les
persones. Una cosa ja tan imprescindible com el WhatsApp
—i no rebaixem els seus
avantatges— s’ha convertit
en el nostre principal canal
de comunicació substituint
la mirada, l’abraçada o el
somriure, fent breu i imperceptible el temps que dediquem a
compartir somnis, projectes i incerteses.
Els cristians estem cridats a ser agents de
transformació de la nostra societat i ﬁns i
tot del món, però això tan sols serà possible des de l’exercici d’un compromís viscut
com a vocació i do per als altres, un compromís que arrela i es desenvolupa en comunitat.
L’Esperit es revela i actua en comunitat i
per això necessàriament cal crear i cuidar
petites comunitats que siguin signe i sagrament de l’amor, de la fraternitat i de la
justícia. Comunitats de fe, de vida, d’oració, de béns, comunitats capaces de compartir i de posar en comú els béns materials, el temps, la feina, la disponibilitat, la
missió, els dons, la pròpia existència i el
camí en comú.
Del material de campanya de Càritas

Corona d’advent
TERCER DIUMENGE D’ADVENT. És el Senyor qui s’apropa! com
no estarem alegres! El Senyor és a prop, la humanitat l’espera,
el seu petit poble l’acollirà, i mentrestant cridarà: Vine, Senyor,
no triguis!

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO.¡Cómo no estar alegres si es

REFORÇ ESCOLAR. Per al reforç solidari que es fa des de Càri-

TROBADA DE NADAL DE CATEQUISTES. Aquest proper dilluns

tas interparroquial, ens demanen si teniu a casa per poder donar alguns jocs curs o contes curts —per a infants de primària—
per a fer-los servir per a completar l’hora de reforç que fan amb
els infants.

a les 19.00h a la sala de sant Pere.

TOMBOLA DE NADAL. L’associació de la Mare de Déu de Mont-

serrat organitza aquesta tómbola que s’inaugura després de
la Missa del Gall i —si encara no s’ha repartit tots els premis—
continua després de les misses de Nadal. Si voleu portar algun
regal per a la tómbola, ho podeu fer fins el dimecres, en què
començarem a muntar-la.

el Señor el que se acerca! El Señor está cerca, la humanidad le
espera, su pequeño pueblo lo acogerá, y mientras grita: “Ven,
Señor, no tardes”.

FESTA DE NADAL DEL CENTRE DE PROMOCIÓ SOCIAL FRANCESC PALAU. Aquest proper dimarts, a partir de les 17.00h a la

cripta de sant Pere i sant Pau.
ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME. Cantada de Nadal a l’es-

glésia de sant Pere i sant Pau el proper dimecres 20 a partir de
les 10.00h.
VINE I VEURÀS. Sessió del mes de desembre el proper dime-

cres 20 a les 19.00h a la capella de sant Jordi.

HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE NADAL I SANT ESTEVE.

TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA. El proper dijous 21 a

Agafeu el full dels horaris. Després d’haver-lo imprès ens hem
adonat de dos errors. A Sant Pere i sant Pau el dilluns de Nadal
hi ha missa a les 9.00h, 12.30h i 20.00h. A Sant Cosme i sant
Damià no hi ha missa anticipada de Nadal el diumenge a les
18.00h.

les 19.30h a la capella de sant Jordi.

CÀRITAS. Aquest passat divendres hi va haver la celebració de

final de trimestre dels voluntaris de Càritas. Dilluns hi haurà la
del Materno-infantil i dijous la del reforç escolar.

ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Vetllada de Nadal el proper

dissabte 23 a les 16.30h al teatre Modern.
MISSA FAMILIAR DE NADAL. A la parròquia de sant Pere i sant

Pau, a les 19.00h en la que convidem a participar totes les famílies de la catequesi dels tres centres (Sant Pere i sant Pau,
Mare de Déu de la mercè i Sant Jordi).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 10 de desembre, Pablo DONOSO TRUJILLO de Antonio i Míriam, Alen RODRÍGUEZ CARMONA
de Miguel Francisco i Nadia i Gisela MERI ALBA de Ricard i Vanesa.

José CID LÓPEZ (88), Rafael Antonio CORTÉS CONTRERAS, Ginés RODRÍGUEZ CANO (90), Teófilo HURTADO SÁNCHEZ (75),
Rosa VIDAL COSTALAGO (90), Teresa BLANCO BANDE (94).

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIUMENGE 17. 11.00h. Josefa DOMÍNGUEZ GALLARDO.
DIMARTS 19. 20.00h. Maria Angeles MONTERO PAJUELO.
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 16. 20.00h. Conxita SANTFELIU, Cisquet i María Teresa, consorts Joan i Mercé SUBIRÓS.
DIUMENGE 17. 9.00h. Francisco CASTILLO. 12.30h. Manuel NIELFA CÁRDENAS, Eugenio NIELFA DONOSO, famílies ALCAIDE-

LÁZARO, famílies PARDO-VILLAMAYOR, esposos Fernando i Isabel, Manuel PARDO VILLAMAYOR.
DILLUNS 18. 9.00h. Joan Lluis FERRET, Elia PRIETO.
DIVENDRES 22. 9.00h. Josep CASTELLVÍ.
DIUMENGE 24. 19.00h. Miquel SOBERANAS, Josep BORRÁS, Angels CISA.
DILLUNS 25. 0.00h. famílies SIGALÉS-COMPANY, Artur CODINA,
Dolors BUSQUETS i Francesc RIBAS, famílies ROSELL-CASAS i el
nen JAUME, famílies RIBA-BUSQUETS, Maria ROJO GARCÍA.
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