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JESÚS, LA JOIA DEL NOSTRE VIURE
Som pecadors, i del pecat, propi o d’altri, sorgeixen tots els mals. Jesús ens ve
a salvar, sigui traient-nos de les conseqüències del pecat o donant-nos forces
per a superar-les. D’ací que exclamem, plens d’esperança: “Aclamo el Senyor
ple de goig”, perquè ens ha enviat missatgers “a portar la Bona Nova als
desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als
presos el retorn de la llum, a proclamar l’any de gràcia del Senyor” (primera
lectura). Això ens farà entendre i tindre sempre present el que ens diu l’Apòstol:
“viviu sempre contents, no us canseu mai de pregar, doneu gràcies en tota
ocasió” (segona lectura). El Salvador que ve, la nostra esperança i el nostre
goig, ja el tenim “entre vosaltres”; a nosaltres ens correspon “aplanar-li el camí”,
o sia, convertir-nos, guardar irreprensible el nostre esperit i ésser sants
(evangeli).
¡JESÚS, VÓS SOU LA NOSTRA ESPERANÇA I EL NOSTRE GOIG!
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ: Com a eina per preparar-nos per
acollir amb el cor ben disponible el Misteri de Jesús enmig nostre, ens disposem
a celebrar aquest sagrament de perdó i reconciliació. Les celebracions es faran
segons la fórmula de les darreres. Es podrà participar en les misses del proper
diumenge: a les 10’00 a ca n’Aguilera, a les 11’15 a Santa Maria de Piera i ales
12’30, a Sant Pere dels Hostalets de Pierola.
COL.LECTA
EXTRAORDINÀRIA
DE
CARITAS DIOCESANA: Com cada Nadal
ens arriba aquesta proposta i petició de la
col.lecta en favor dels més desfavorits.
Tinguem-ho present el proper cap de
setmana en totes les misses.

AMPOLLES BUIDES DE CAVA: Durant
aquestes festes és fàcil que obrim una ampolla
de cava per compartir amb els nostres.
L’ampolla buida pot fer arribar la festa fins molt
lluny: diposíta-la alpunt blanc de la Rectoria de
Piera, o guarda-la fins al dia 11 de gener, en que
es recolliran pels carrers del poble. Amb aquest
gest senzilla s’ajuda des fa temps un projecte
escolar a Trujillo (Perú). Al web de la parròquia
(a l’apartat Ajuda Fraterna) pots veure
fotografies i tenir informació d’aquest projecte
bonic i engrescador.
EL REBOST DE CARITAS: Continua en marxa i
el passat cap de setmana s’han recollit 242 Kgs
d’aliments diversos i 112 llaunes. Gràcies per
fer-ho possible.
ARXIPRESTOS DE LA VICARIA EPISCOPAL:
Es reuniran el proper dimarts a les 11’00, a la
rectoria de Piera.
MISSES
Dissabte, 13 de desembre: Salvador
Marquillas; a Santa Llúcia.
Diumenge, 14 de desembre: esposos Angel
Saa i Adelaida Parcerisas; esposos Rosa Isart i
Pere Sorolla; Pere Sorolla Busquets.
Dissabte, 20 de desembre: Dr. Joan Aguilera
Mas; Juan Garcia; Albert Galofré.
Novetats a www.parroquiadepiera.com: Resum
fotogràfic de la Trobada Catalana de Catequistes a
Tarragona i de la Sortida Arxipestal del passat 6 de
desembre. Igualment la nova Agenda Parrroquial
(Actes, celebracions, reunions al dia de les diverses
parròquies)

El bisbe Agustí Cortés
envia una carta als
diocesans de Sant Feliu
de Llobregat davant la
crisi econòmica
Sant Feliu de Llobregat, 12
de desembre de 2008.
Recollint el treball de
reflexió i aportacions dels
diferents consells
diocesans, el bisbe de Sant
Feliu de Llobregat ha
enviat una carta pastoral a
tots els cristians de la
diòcesi referida a la crisi
econòmica que estem
vivint.
“Des de fa mesos seguim
amb profunda preocupació
la marxa de l’economia i
dels seus efectes en la vida
de la societat, de les
famílies i les persones”.
Amb aquest encapçalament
el bisbe Agustí Cortés ha
volgut dirigir una paraula
de reflexió a l’església
diocesana, els fidels i
tothom que vulgui escoltar
sobre les causes i els
efectes de la crisi
econòmica que estem
vivint.
PODEU TROBAR EL
DOCUMENT A LA WEB
DEL BISBAT:
www.bisbatsantfeliu.org

PER PREPARAR LA RECEPCIÓ
DEL SAGRAMENT DEL PERDÓ
El gest és senzill i però cal que ens
trobi en una bona disposició d’acollida
i conversió, per això és molt important
que hi assistim havent dedicat un
temps personal a preparar-nos en un
bon clima de pregària i obertura a
l’amor generós de Déu. Aquí hi ha
unes petites pistes que hi poden
ajudarar.
En acabar l’homilia, farem un breu
temps de pregària que ens disposi amb
sinceritat a rebre la gràcia de Déu que
ens perdona i ens converteix a Jesucrist
Després, a la manera semblant de la
veneració del nen Jesús per Nadal, ens
anirem acostant als sacerdots per
demanar d’una forma senzilla el perdó
de Déu: cadascú ho pot formular amb
l’expressió que reculli el seu esperit
penitencial del moment. D’altra
manera també pot demanar-se a través
d’expressions amb ressò de
l’escriptura:
Pare, he pecat, perdoneu-me.
Compadiu-vos de mi Deú meu i
perdoneu-me.
Que el vostre amor, Senyor, no ens
deixi mai; perdoneu-me.
Mostreu-me, Senyor, la vostra
misericòrdia, perdoneu-me.
........Després el mossèn impartirà
l’absolució amb la imposició de les
mans damunt el front i la pregària
pròpia del sagrament .
En acabar aquest gest, ens proposarem
un gest comunitàri com a signe de
conversió i continuarem la celebració

de l’Eucaristia pròpia del 4art.
diumenge d’Advent.

Fes una aturada davant la paraula de Déu. Aquí tens una lectura de
profeta Isaies:

Sou vós, Senyor, que sou el nostre pare,
des de sempre el vostre nom és el-nostre-redemptor.
¿Per què, Senyor, deixeu que errem lluny dels vostres camins,
i que el nostre cor s’endureixi contra el vostre temor?
Torneu, per l’amor dels vostres servents...
Ah, si esquincéssiu el cel, si baixéssiu,
si davant vostre es fonguessin les muntanyes,
com el foc encén les branques ressecades,
com el foc fa bullir l’aigua!...
Cap orella no ha sentit, cap ull no ha vist
un Déu, fora de vós, que salvi el qui en ell confia.
Vós aneu a l’encontre dels qui practiquen el dret
i es recorden dels vostres camins... (Is 63-64).
T’ajudarà aquest petit exàmen de consciència a anar constrastant la
pròpia vida amb la crida de Jesús a viure segons l’Evangeli.
Examinem en primer lloc la nostra relació amb Déu. ¿El tenim present
en les nostres vides? ¿Preguem? ¿Participem de la gran trobada
cristiana que és l’Eucaristia dels diumenges? ¿Ens preocupem de
conèixer millor la nostra fe i formar-nos adequadament?
Examinem les nostres relacions amb els altres. ¿Ens preocupem pel bé
dels altres, o pensem només en nosaltres mateixos? ¿Estem disposats a
ajudar els altres en tota ocasió, o calculem abans els nostres propis
interessos? ¿Sabem cedir, o volem tenir sempre la raó? ¿Som lleials amb
els altres? ¿Són netes, sempre, les nostres relacions? ¿Sabem escampar
benestar i ganes d’anar endavant, en comptes d’amargor i pessimisme?
¿Som generosos?
Examinem la nostra vida d’estudi o de treball. ¿Dediquem a l’estudi el
temps i l’atenció necessaris? Si treballem, ¿ho fem també amb
dedicació? Tant a l’estudi com al treball, ¿mantenim bones relacions
amb els companys? ¿actuem sempre amb esperit solidari?

Examinem la nostra vida de família. ¿Fem tot el possible perquè a casa
hi hagi més bona relació i més felicitat? ¿Som respectuosos amb els
nostres pares? ¿Cerquem el bé de tots els qui som a casa, amb veritable
amor mutu?
Examinem, finalment, la nostra preocupació pel bé de tothom. ¿Ens
interessem pels problemes dels altres joves, tant els més propers a
nosaltres com els que són d’altres ambients diferents al nostre? ¿Ens
interessem pels problemes de la vida social? ¿Ens preocupem del que
passa al nostre poble (ciutat, barri)? ¿Ens preocupem dels qui tenen
menys possibilitats que nosaltres?
Pots acabar aquesta estona amb la pregaria del Parenostre.

Compadiu-vos de mi, Déu, Vós que estimeu tant;
Vós que sou tan bo, esborreu les meves culpes (Sl 51)

