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EDITORIAL
Dominica “Gaudete”:
Alegreu-vos perquè el Senyor és a prop
Concerts de Nadal
S’apropa el Nadal i comencen a escoltar-se les primeres nadales. Per tal
que anem ambientant-nos en aquest clima, el cap de setmana vinent es
faran dos concerts a la Parròquia de Sant Cebrià. El primer, dissabte dia
18, serà a les 21 h, i anirà a càrrec de la Coral Harmonia de Valldoreix. El
segon serà diumenge dia 19 al vespre, a càrrec de la Coral Aubada.
Primer cantaran a la Missa de 19 h i després, cap a les 20 h, faran un concert de cançons de Nadal.

La litúrgia d’aquest tercer diumenge d’Advent, amb la
il·luminació d’aquest tercer ciri de la corona, amb el color rosa,
amb algunes flors al peu de l’altar, ens convida a alegrar-nos i a
sentir-nos esperançats. A més, els textos ens repeteixen constantment aquell imperatiu que molt sovint Sant Pau dirigia a les
Esglésies en les seves cartes: “Alegreu-vos, us ho repeteixo, alegreu-vos, perquè el Senyor és a prop” (“Gaudete, iterum dico
gaudete, quia Dominus prope est”, Flp 4,4).
És molt difícil alegrar una persona
quan està trista o enfadada. No són
suficients les paraules, ni les recomanacions, ni menys encara els imperatius com “alegra’t”. Sovint aquests
aconsegueixen l’efecte contrari. Si
hom vol alegrar una persona, cal que
li doni motius d’alegria, que li ajudin
a comprendre per què ha d’estar alegre. De vegades, l’única manera de
superar els patiments i les dificultats
de la vida, i de tenir en el fons del cor
una veritable alegria interior, és saber

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
que hi ha algú que m’estima, que està al meu costat, que
m’acompanya.
Per tot això, a primera vista pot sobtar de pensar que en una vida
tan turmentada com va ser la de Sant Pau, plena de persecucions,
de fam, de patiments de tota mena, tanmateix tenia sempre present als llavis la paraula clau: “alegreu-vos”. Però si ens fixem bé,
trobarem que Sant Pau, malgrat tots els seus patiments i tribulacions, tenia el motiu més gran per a estar alegre: “alegreu-vos, perquè el Senyor és a prop”. El Senyor és a prop nostre! No podem
deixar espai a la tristesa! Si el Senyor, que ens ha estimat tant que
ha volgut donar la vida per les seves ovelles, és a prop, tenim motius per estar alegres; si Jesús, que és el Déu que ens salva,
s’apropa a nosaltres i ens acompanya, en el fons del nostre cor podem tenir una alegria interior més gran que tots els nostres sofriments.
Per tant, el manament de Sant Pau d’alegrar-nos és en realitat una
invitació a adonar-nos que el Senyor és present enmig de
nosaltres. Cal que siguem conscients que Crist vol fer-se present en
cadascú de nosaltres, quan diu a l’Apocalipsi: “mira que estic a la
porta i truco, si algú escolta la meva veu i m’obre, entraré a casa
seva i soparé amb ell i ell amb mi” (Ap 3,20). És, per tant, aquesta
invitació de Sant Pau una exhortació a ser sensibles a la presència
del Senyor que truca a la nostra porta. Una exhortació a no quedar
sords davant l’excessiu soroll d’aquest món, a exercitar-nos en la
pregària i la meditació evangèlica per a poder escoltar lliurement i
amb fruit la seva veu, a preparar els nostres cors amb el perdó i la
generositat per al misteri del Nadal. Si el Senyor ve i l’acollim, omplirà el nostre cor d’una gran alegria. Però si tenim el cor ple de
nosaltres mateixos i de les nostres preocupacions, com podrem ser
sensibles a la vinguda del Senyor?
Mn. Josep Maria Manresa
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Diumenge IV d’Advent, campanya de Càritas,
pensant en els més pobres
Diumenge vinent, 19 de desembre, pensarem especialment en els més
pobres i necessitats, a fi i efecte que ells també puguin viure el Nadal.
Per això, a totes les misses tant del dissabte com del diumenge es farà
una recollida de menjar de Nadal (torrons, neules, cava, etc.), que serà
repartit la setmana següent des de Càritas parroquial. A més, la col·lecta
dominical anirà també destinada a Càritas.

Consell parroquial
La

Aquest dimecres dia 15, ens trobarem a les 20 h per a comentar alguns
punts, en especial de cara a la preparació del Nadal.

