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L'Advent
•0
0

Estem apunt d'entrar en un nou any litúrgic, que comença amb eI temps d'ad
vent. L'Advent és un temps de preparació per al Nadal, és un temps fort, perquè
un ha de fer quelcom més que el que fa de costum, per millorar Ia seva vida, per
reflexionar quin sentit té la vida, el pas del temps i tot plegat. Es un temps per
escoltar la Paraula de Déu, i entendre una mica més perquè Déu volgué fer-se ho—
me. Un temps per posar-se en pau amb Déu, i estrènyer els llaços que ens unei
xen amb ell.
E1 color Iitúrgic de 1'Advent és el morat, igual que la quaresma. Aquest color in
dica que és un temps de conversió, un temps de preparació per a una festa gran. Tota festa
sempre es mesura per la seva preparació; quant més gran és una festa, més gran també és la
seva preparació, Quant més gran és una festa personal o familiar, també més temps hi de
diquem en Ia seva preparació, perquè tot estigui apunt en eI dia senyalat. Podem recordar
el dia del nostre casament, o el d'un aniversari especial. La preparació esdevé clau perquè
tot surti bé.
Uns dels signes litúrgics, que ens ajuden en aquest temps és la corona d'advent amb els
quatre ciris, que anem encenent cada setmana en començar la missa, Però sobre tot les lec
tures que estan orientades cap a l'anunci profètic de la vinguda del Messies. D'una forma
misteriosa els profetes van anunciant la vinguda del Messies; un personatge misteriós, que
vindria amb eI poder de Déu per salvar el seu poble.
Agafar consciència d'aquest esdeveniment que travessa tota la història de la humanitat,
fins arribar als nostres dies, és la clau de volta per gaudir d'aquesta festa tant especial, una
festa on es manifesta l'amor de Déu.
A casa podem preparar aquesta festa tant important, amb altres signes,
com és fer un pessebre i explicar als més petits de la casa perquè es fa
tot això. També fent l'arbre de Nadal, decorant les portes i finestres.
Però el nostre cor, també s'ha de preparar, d'una forma especial: potser
fent una estona de pregària cada dia, participar amb més atenció dels ac
tes litúrgics del diumenge; participant del sagrament
del perdo; fent obres de misericòrdia amb els pobres i
necessitats,
i sobretot obrint el cor a Déu, que sempre
/
és una benedicció.
•/ Un bon començament d'aquest temps d'Advent, seria
" participar del recés que fem arxiprestalment a Vallbo
na de les Monges el dia 30 de novembre, a les 11 del
matí.
'

Horari de Ies misses
CAP DE SITMANA

a Ics 3/4 de I 0 del matí
a Ies I I del matí
un 1/4 d' I del migdia.
a 2/4 de 2 de Ia tarda.

Passanant:
Vallfogona:
Ciutadilla:
G 11 imerà:

Diumenge
Diumenge
Dissabte a
Diumenge

Residència:
ßalneari:

Dissabte a Ies 6 de Ia tarda.

ÍNTRISETMANA

Dimecres a Ies 6 de Ia tarda.
Dijous a Ies 6 de Ia tarda.
Divendres a Ies 6 de la tarda.

Dimarts a Ies 7 de Ia tarda

Sortida a Tarragona

E1 passat dia 3 de novembre, trenta persones dels nostres pobles, van anar a Tarragona ha escoltar una xer
rada sobre els ancians, o millor dit, a participar d'un petit festival, en honor als ancians. La Comunitat de
Sant Egidi, una associació de laics cristians, molt activa a Barcelona, i estesa per molts països, van celebrar
el trentè aniversari de la seva fundació, i de la seva amistat amb els ancians. Des de sempre han estat molt
vinculats, i dedicats als més pobres de la nostra societat.
En dìa 3 de novembre, vam passar una tarda molt agradable a Tarragona, al Teatre Metropol. L'autocar
ens va deixar pràcticament davant mateix del Teatre. L'acte d'homenatge va consistir en unes presentaci
ons, primer que tot la delegada del govern de la Generalitat a Tarragona, va agrair la noble tasca que realit
zava la Comunitat de Sant Egidi, després el Sr. Jaume Castro, cap d'aquesta associació de laics de Barcelo
na, ens va dirigir unes paraules emotives i plenes d'ìntensitat, en exposar les seves inquietuds, sobre la situ
ació de molts ancians de les nostres ciutats que viuen molt aïllats i sols, o viuen massificats en residències
amb poca llibertat. La proposta de la comunitat de Sant Egidi, davant aquests fets és l'atenció i l'acompa
nyament d'aquests ancians en les seves pròpies cases, amb uns serveis a domicili, on els propis ancians
gaudeixen de tots els records, i de tota la llibertat i la dignitat que han tingut des de sempre.
Diversos actors i actrius intervingueren relatant i donant vida a les diverses cartes i escrits d'ancians, on
expressaven la seva experiència amb la comunitat d'amics de Sant Egidi.
També gaudírem d'unes peces de música de les mans del pianista Miquel Castillejo Brull.
Va concloure l'acte amb l'actuació un grup d'havaneres que feren les delícies de tots els assistents.
De camí a casa tots comentarem la bona estona que havíem passat junts, ja que fou un acte molt emotiu i
carregat de sentiment, realitat i d'actualitat.

Sufragis de novembre:
Dia 5 dc a Ciutadilla pCF Sr. Josep Vimc
)
1
Dia I I aI IlaI neari pcl Si. iosc

Ha començat la catequesi d'adults.
Enguany comcncem Ia catequesi d'adults seguint I'Evangeli de Mateu, arnb eI dossier de "Llegim Ia Bíblia en
Grup" editat per Ia Associació Bíblica de Catalunya. Es una bona oportunitat per compartir Ia experiència de
la fe i dc Ia vida. Es una d'aquestes ocasions que hauríem d'aprofitar més. Si algú s'hi vol incorporar encara
ho pot fer.
A Guimerà es lhrà eI dijous a 2/4 de 10 a CaI Cabreta. Actualrnent hem comença un grup de vuit persones.
A Ciutadilla es farà els divendres, cada quinze dies. Vàrem començar un grup de sis persones.

Donatius per Ia calefacció a CiutadiIIa a partir del més d'octubre:
.

S'han rebut dos donatius de 90 € de particulars per ajudar a pagar Ies despeses de la calefacció.
En Ia coFlecta extraordinària del primer diumenge del mes de novembre, destinada aI deute de la parrò
quia, es va recaptar: 145'48 €
La trobada dels ciutadillencs nascuts els anys 1932 / 33 / 34 han fet un donatiu a la parròquia de 164 €
per ajudar a pagar Ies despeses de Ia calefacció.
2.654'14 €
489,48 €

E1 deute de Ia parròquia és de
Total recaptat
Falten per cobrir:

2. 164'66 €
À

Fora interessant que poguéssim cobrir aquest deute eI més aviat possible, amb I'ajuda de tots es possible.
Gràcies per Ia vostra generositat.

La festa de la Castanyada.
Enguany la festa de la Castanyada dels jubilats de Guimerà i Ciutadilla, ha estat del tot reeixida, des
prés dels panellets i del vi ranci, com és de costum, vam gaudir d'una mica de cinema, amb la projecció
d'un documental sobre el funcionament del cervell humà, i el seu llarg camí d'evolució, Així es com
pren més la gènesis de l'espècie humana, guiada per aquesta saviesa de Déu que sempre es manté a
l'ombra. Es extraordinària la complexitat d'aquesta meravella, que ens constitueix com a persones. La
ciència, cada vegada més esta investigant els orígens de la vida, cada vegada més
l'home coneix amb més profunditat les Ileis que han configurat i configuren aquest
món, i que el fa que funcioni amb tanta perfecció. Ens podem preguntar, fins on
arribarà l'home amb el seu afany d'investigador i creador... Un dels millors regals
que Déu ha fet a la humanitat, es la inteFligència, Cada vegada més l'home domi
na i sotmet la creació, cada vegada més I'home empren la cursa de la conquesta de
l'univers, Però tot aquest progrés, s'ha d'acompanyar sempre del progrés moral i
humà, de la pau entre els pobles i nacions.

Sufragis de novembre:
Dia 5 dc a ('iutadilla per: Josep Vimc
Dia I 1 aI Balneari pcl Sr. Josep

Ua començat Ia catequesi d'adults.
Ia catequesi d'adults seguint I'Evangeli de Mateu, amb eI dossier de "Llegim la Bíblia en
Grup" cditat per Ia Associació Bíblica de Catalunya. Es una bona oportunitat per compartir la experiència de
la fe i dc la vida. Es una d'aquestes ocasions que hauríem d'aprofitar més. Si algú s'hi vol incorporar encara

Enguany

comencem

ho pot Iìr.

A Guimcrà es fiurà eI dijous a 2/4 de 10 a Cal Cabreta. Actualment hem comença un grup de vuit persones.
A Ciutadilla cs fiirà els divendres, cada quinze dies. Vârem començar un grup de sis persones.

Vallfonona de Riucorb
E1 dia 4 de novembre hi ha la Festa Major, on celebrem Santa Bàrbara, i com és de cos
tum per aquestes festes, la missa a les 12 del migdia.
Santa Bárbara, va patir eI martiri en el segle IV, i és venerada àmpliament a Orient i Occi
dent. E1 relat llegendari narra que el seu pare Diòsculo, que no era cristià, Ia va denunciar a les autoritats
quan es va convertir aI cristianisme, Va ser turmentada de diverses maneres, i finalment decapitada pel seu
propi pare, que posteriorment va ser fulminat per un llamp.
EIs signes de Ia santa són la torre, on va ser empresonada; la palma del martiri, pròpia de tots els màrtirs, la
espasa, instrument del seu martiri.
Actualment és invocada com a protectora per evitar la mort sobtada, com és el cas de Ia caiguda d'un Ilamp,
la mort que va patí el seu pare. Es patrona dels artillers, miners i bombers, professìons que tenen un gran risc
de sofrir la mort pel foc o pel llamps.
Com que Santa Bàrbara és invocada contra la mort sobtada, també la podem invocar perquè ens protegeixi a
tots dels perills de la carretera.
A la tarda a 2/4 de cinc, a I'Església es prejectarà un vídeo, "Descobrim 1'Església de Tarragona", que dura
aproximadament uns 30 minuts, Aquest vídeo ens ajuda a agafar consciència de la nostra realitat de cristians,
i que formem par de 1'Església universal, que té per fonament a Jesucrist, mort i ressuscitat, Veure aquest ví
deo, és fer una experiència eclesìal, un sentir-se embolcallat per I'esperança comuna de la fe, tot i sentir la
força de I'Esperit, on mostra que la fe en Jesucrist encara té molt de futur, i donarà per parlar a moltes gene
racions futures.

La festa de Ia Castanyada.
Enguany la festa de la Castanyada dels jubilats de Guimerà i Ciutadilla, ha estat del tot reeixida, des
prés dels panellets i del vi ranci, com és de costum, vam gaudir d'una mica de cinema, amb la pro
jecció d'un documental sobre el funcionament del cervell humà, i el seu llarg camí d'evolució. Així
es compren més Ia gènesis de l'espècie humana, guiada per aquesta saviesa de Déu que sempre es
manté a l'ombra. Es extraordinaria la complexitat d'aquesta meravella, que ens
constitueix com a persones. La ciència, cada vegada més esta investigant els orígens
de la vida, cada vegada més l'home coneix amb més profunditat les lleis que han
configurat i configuren aquest món, i que el fa que funcioni amb tanta perfecció.
Ens podem preguntar, fins on arribarà l'home amb el seu afany d'investigador i cre
ador... Un dels millors regals que Déu ha fet a la humanitat, es la inteHigència.
Cada vegada més l'home domina i sotmet la creació, cada vegada més l'home em
pren la cursa de la conquesta de l'univers, Però tot aquest progrés, s'ha d'acompa
nyar sempre del progrés moral i humà, de la pau entre els pobles i nacions.

Sufragis de novembre:
Dia 5 de a ('iutadilla per Sr. Josep Vime
Dia I I aI BaI ncari pel Sr. Josep

Ha començat Ia catequesi d'adults.
Enguany comencem Ia catequesi d'adults scguint I'Evangeli de Mateu, amb eI dossier de "Llegim Ia Bíblia en
Grup" editat per Ia Associació Bíblica de Catalunya. Es una bona oportunitat per compartir Ia experiència dc
la fe i de Ia vida. Es una d'aquestes ocasions que hauríem d'aprolitar més. Si algú s'hi vol incorporar encara
ho p01 fèr.
A Guimerà es fiurâ eI dijous a 2/4 de I 0 a CaI Cabreta. Actualment hem cornença un grup de vuit persones.
A Ciuladilla es farà els divendres, cada quinze dies. Vàrem començar un grup de sis persones.

Dcutes dc Ia parròquia dc Guimcrà
Electricista:
Impremta
Belloso, (AIba)
Arreglar sostre de Ia habitació, rectoria
Quota del Bisbat
Mobles Tedal (estanteries de ferro)

332'lO
14901
11622
300'OO
849'32
215'30
1961'95€

Deutes del Santuari de Ia Mare de Déu de Ia Bovera:
Préstec particular
Factura: Xavier BaIceIIs, ferrer
Electricista
Fuste

3.000'OO
1.154'78
11 .809'30
729'44
16.69352 €

La festa de Ia Castanyada.
Enguany la festa de la Castanyada dels jubilats de Guimerà i Ciutadifla, ha estat del tot reeixida, des
prés dels panellets i del vi ranci, com és de costum, vam gaudir d'una mica de cinema, amb la projecció
d'un documental sobre el funcionament del cervell humà, i eI seu llarg camí d'evolució, Així es com
pren més la gènesis de l'espècie humana, guiada per aquesta saviesa de Déu que sempre es manté a
l'ombra. Es extraordinària la complexitat d'aquesta meravella, que ens constitueix com a persones. La
ciència, cada vegada més esta investigant els ongens de la vida, cada vegada més
l'home coneix amb més profunditat les lleis que han configurat i configuren aquest
món, i que el fa que funcioni amb tanta perfeccìó. Ens podem preguntar, fins on
ambarà l'home amb el seu afany d'investigador i creador... Un dels millors regals
que Déu ha fet a la humanitat, es la inteFligència, Cada vegada més l'home domi
na i sotmet Ia creació, cada vegada més l'home empren la cursa de la conquesta de
l'univers, Però tot aquest progrés, s'ha d'acompanyar sempre del progrés moral i
humà, de la pau entre els pobles i nacions.

Sufrais de

iìoveinbrc:

Dia 5 de a ('iuiadilla pcr Sr. Josep Vimc
Dia I I aI Balneari pel Sr. iosep

Ha començat Ia catequesi d'adults.
comencem Ia catequesi d'adults seguint l'Evangeli de Mateu, amb el dossier de "Llegim la Bíblia en
Grup" editat per Ia Associació Bíblica de Catalunya. Es una bona oportunitat per compartir la experiència de
la fe i de Ia vida. Es una d'aquestes ocasions que hauríem d'aprofìtar més. Si algú s'hi vol incorporar encara
ho p01 fer.
A Guimerâ es 1trà el dijous a 2/4 de 10 a CaI Cabreta. Actualment hem comença un grup de vuit persones.
A Ciuladilla es farà els divendres, cada quinze dies. Vàrem començar un grup de sis persones.

Enguany

Deutes de Ia Parròquia de Passanant
Des del 20 de setembre de 2003
Préstec ala Caixa
(a tomar cada mes 644'31 €, durant quatre anys)

30.405'OO

'S

Préstecs a particulars:
1 .803'04
3.005'06
3.950'OO
1 .543'87

Factures per pagar:
Paleta, Sr. Magí Capdevila
Serraller, Sr. Xavier BaIcelIs
Electricista Bosch, (de 12-4-03)
lmpremta Recasens
Quota del bisbat
Total per pagar:

5.895'OO
248'45 x
98'47
170'66(
424'97
47.544'52 €

(7 910.743 Pts.)

7
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La festa de la Castanyada.

/

Enguany Ia festa de la Castanyada dels jubilats de Guimerà i Ciutadilla, ha estat del tot reeixida; des
prés dels panellets i del vi ranci, com és de costum, vam gaudir d'una mica de cinema, amb la projecció
d'un documental sobre el funcionament del cervell humà, i el seu Ilarg camí d'evolució, Així es com
pren més la gènesis de l'espècie humana, guiada per aquesta saviesa de Déu que sempre es manté a
l'ombra. Es extraordinària la complexitat d'aquesta meravella, que ens constitueix com a persones. La
ciència, cada vegada més esta investigant els orígens de la vida, cada vegada més
l'home coneix amb més profunditat les lleis que han configurat i configuren aquest
món, i que el fa que fùncioni amb tanta perfecció. Ens podem preguntar, fins on
arribarà l'home amb el seu afany d'investigador i creador... Un dels millors regals
Déu ha fet a la humanitat, es la inteFligència, Cada vegada més l'home domi-.
na i sotmet la creació, cada vegada més l'home empren la cursa de la conquesta de
l'univers, Però tot aquest progrés, s'ha d'acompanyar sempre del progrés moral i
humà, de la pau entre els pobles i nacions.
-

NADAL DINS DE LA VALL
Ara s'acosta dcscmbrc, s'acosta NadaL
iin temps fred. pero molt cspccial,
un temps de girar Ia mirada cap a dalt.
i recordar-sc daquest arnor incondicional.
Déu volgué fcr-se un dc nosaltrcs, una persona bcn iguaL
i trepitjar aqucsta tcrra inccrta, aqucstcs valls,
on habitcn cls horncs amb cls scus trcballs.

scguint la scva vida. drcccra avall.

V PeIs plccs i rcplccs dc Ia vida, tots ancm btiscant
a voltcs a Ies palpentcs, a vcgades arnb rniralls
un reccr darnor. un caliu de fclicitat.
V un scntit a la vida quc ja ha passat,
una illusió cspcrançada pcr viurc cnarnorat.
Déu cn fer-sc un homc com nosaltrcs.
ha sublimat Ia tragèdia de la humanitat.
ha cnnoblit la seva crcació amb la scva divinitat.
Ha donat a tots els homcs uns horitzons d'cternitat.

Rccordeu quc cl dia
30 dc novcmbrc hi
ha
eI rccés d'Advcnt
'2'?
a Vallbona dc Ics
c Monges. Comcn
f çaràales 11 delma

I

Pi

Déu ha fixat la seva mirada en aquest pctit plancta del sistcrna solar,
dcs dcls confins de I'univers Déu ha enviat el scu Esperit Sobirà
, pcr fcr germinar la vida i crear una pcrla, enmig l'espai estellar.
No ha cscollit cap estrella, no s'ha fixat en cap altre sistema solar.
En la nostra petita Terra, Déu sha volgut encarnar.
En aquesta petita illa dins del mar de FUnivers Déu ha volgut desembarcar.
Pcr transformar cl softiment de la humana naturalesa,
V Pcr alliberar-la de I'esclavatge del pecat.

,

Nadal ens anuncia que Déu ens ha estimat.
Nadal ens mostra que Déu és amb nosaltres de veritat.
Nadal proclama que Déu ha assumit la nostra mortalitat,
Nadal ens recorda que Déu mai ens ha deixat,
Nadal ens xiuxiueja a cau d'orella que Déu s'ha apropat,
perquè nosaltres gaudíssim de la amistat.
Vol ser el nostre amic. ens dóna la ma, camí de l'eternitat.
Pels plec i replecs de Ia nostra vida ens va mostrant la seva fidclitat.

, Quan arribem al final de la nostra vida. al final de la nostra vall.
amb el nostre pobre cos carregat d'anys i ple de debilitat,
no hem de mirar pas endarrera de la valI,
per recordar els senyals de tants combats...

Nadal ens diu amb alegria:
es l'hora d'obrir el nostre cor a Ia vida,
de romandre en l'amor de Déu com un infant,
desplegar les ales de la pregària per volar cap a dalt,
deixant la terra vella avall, per als mortals.

,
,

Ara ve el dia sense posta,
el dia que Déu es mostra als seus amants,
per gaudir d'aquest amor tant gran i especial,
que silenciosament ens ha acompanyat,
des del dia que es va celebrar el primer Nadal.
Mii. Joan Francesc.

Recordeu que
Déu
us estiina

