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EL ADVIENTO
Papa Francisco – Angelus 3 diciembre 2017
El Adviento es el tiempo que se nos da para acoger al
Señor que viene a nuestro encuentro, también para
verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia adelante
y prepararnos para el regreso de Cristo. Él regresará a
nosotros en la fiesta de Navidad, cuando haremos
memoria de su venida histórica en la humildad de la
condición humana; pero Él viene dentro de nosotros cada
vez que estamos dispuestos a recibirlo, y vendrá de nuevo
al final de los tiempos «para juzgar a los vivos y a los
muertos». Por eso debemos estar siempre alerta y esperar
al Señor con la esperanza de encontrarlo.[…] En el
Evangelio (Marcos 13, 33-37) Jesús nos exhorta a estar
atentos y a vigilar para estar listos para recibirlo en el
momento del regreso. Nos dice: «Estad atentos y vigilad,
porque ignoráis cuándo será el momento [...] No sea que
llegue de improviso y os encuentre dormidos». (vv. 33-36).
La persona que está atenta es la que, en el ruido del
mundo, no se deja llevar por la distracción o la
superficialidad, sino que vive de modo pleno y consciente,
con una preocupación dirigida en primer lugar a los demás.
Con esta actitud nos damos cuenta de las lágrimas y las
necesidades del prójimo, y podemos percibir también sus
capacidades y sus cualidades humanas y espirituales. La
persona mira después al mundo, tratando de contrarrestar
la indiferencia y la crueldad que hay en él y alegrándose
de los tesoros de belleza que también existen y que deben
ser custodiados. Se trata de tener una mirada de
comprensión para reconocer tanto las miserias y las
pobrezas de los individuos y de la sociedad, como para
reconocer la riqueza escondida en las pequeñas cosas de
cada día, precisamente allí donde el Señor nos ha
colocado.
La persona vigilante es la que acoge la invitación a velar,
es decir, a no dejarse abrumar por el sueño del desánimo,
la falta de esperanza, la desilusión; y al mismo tiempo
rechaza la llamada de tantas vanidades de las que está el
mundo lleno y detrás de las cuales, a veces, se sacrifican
tiempo y serenidad personal y familiar. Es la experiencia
dolorosa del pueblo de Israel, narrada por el profeta Isaías:
Dios parecía haber dejado vagar a su pueblo, fuera de sus
caminos (cf. 63, 17), pero esto era el resultado de la
infidelidad del mismo pueblo (cf. 64, 4b). También nosotros
nos encontramos a menudo en esta situación de

infidelidad a la llamada del Señor: Él nos muestra el
camino bueno, el camino de la fe, el camino del amor, pero
nosotros buscamos la felicidad en otra parte.
Estar atentos y vigilantes son las premisas para no seguir
«vagando fuera de los caminos del Señor», perdidos en
nuestros pecados y nuestras infidelidades; estar atentos y
alerta, son las condiciones para permitir a Dios irrumpir en
nuestras vidas, para restituirle significado y valor con su
presencia llena de bondad y de ternura. Que María
Santísima, modelo de espera de Dios e icono de vigilancia,
nos guíe hacia su Hijo Jesús, reavivando nuestro amor por
él.

EL SANT DEL MES
Santa Maria Margarita de Youville
Festa: 23 de desembre
María Margarita, vídua de
Youville, és la primera santa
canadenca. Va néixer el 15
d'octubre de 1701 Varennes
(Quebec). Era la gran de tres
germanes i tres germans. Als
set anys va quedar òrfena de
pare i la seva família va
travessar un període de gran
pobresa. Va estudiar dos anys a les Ursulines del
Quebec. Quan va tornar a la seva llar, va ajudar a la
seva mare en la cura de la casa i en l'educació dels
seus germans. Més tard va seguir a Montreal la seva
mare, qui es va casar novament.
Allí va conèixer a François d'Youville, amb el qual va
contreure matrimoni en l'any 1722 i del qual va tenir sis
fills, dels quals només dos van sobreviure. Ben aviat va
comprendre que el seu marit no s'interessava per la
família i s'absentava freqüentment pel comerç de
l'alcohol amb els indis; a aquestes proves s'afegia la
convivència amb la sogra, que era molt exigent. Quan
el seu marit es va emmalaltir de sobte, ella el va cuidar
amb gran tendresa fins que va morir l'any 1730,
deixant-la embarassada amb el sisè fill, que no va
sobreviure. Va ser llavors quan va comprendre millor
l'amor sol·lícit de Déu cap a tots els homes.
Amb gran confiança en la providència de Déu Pare, va
emprendre moltes obres per respondre a les
necessitats dels altres. Va seguir l'educació dels seus
dos fills, que es van fer sacerdots en 1737. Després,
amb tres amigues, es va consagrar a Déu el 31 de
desembre d'aquest any, per servir-lo en la persona dels
més necessitats. Sense pretendre-ho, Margarita va
esdevenir la fundadora de l'institut conegut més tard
amb el nom de Religioses de la Caritat de Montréal,
"Religioses grisos".
En posar-se al servei dels pobres, Margarida va
revolucionar els costums socials de la seva època, i va
ser objecte de maledicències i calúmnies per part dels
seus i del seu ambient social. No obstant això i malgrat
la seva delicada salut i de la mort d'una de les primeres
que se li van associar, va perseverar en el seu projecte.
El 2 de febrer de 1745 ella i les seves companyes van
posar tot en comú per ajudar a un nombre major de
necessitats. Dos anys més tard va assumir la direcció
de l'Hospital dels Germans Charon, que havia caigut en
ruïna i el va convertir en lloc de refugi per als
desemparats.
L'any 1765 un incendi va destruir l'hospital, però no va
trencar la fe ni la valentia d'aquesta dona: exhortar a
les seves germanes i els pobres a reconèixer la mà de
la Providència en aquesta prova i a lloar-. Als 64 anys
va emprendre la reconstrucció de l'hospital. Va morir el
23 de desembre de 1771. Joan XXIII la va proclamar
beata el 3 de maig de 1959. Joan Pau II la va
canonitzar el 9 de desembre de 1990.
Font:http://es.catholic.net/santoral/

Esperar sense els braços
plegats
Quan esperem que un dia qualsevol arribi, no hi
dediquem cap atenció: el calendari avança, i aquell dia
“cau del cel” com l’anterior o el següent. En canvi, quan
una data inclou una notícia explosiva i ens fa molta
il·lusió, el temps per arribar-hi es transforma: la guineu
ho deia al Petit Príncep, quan l’esperava i gaudia més
estona d’aquella frissança: “Si véns, per exemple, a les
quatre de la tarda, des de les tres ja començaré a ser
feliç (...), m’agitaré i m’inquietaré; descobriré el preu de
la felicitat!”.
Ara arriba l’Advent, un temps en què preparem la
vinguda de Jesús. És per a mi una notícia bomba? Si és
així, obre les portes a una nova ocasió per aprofundir
en moltes qüestions que la meva vida té pendents: la
joia diària, la relació amb Déu, el sentit del moment que
visc, per què l’anomenem ‘Salvador’, per què neix en
una situació tant pobra i desemparada, quin paper
tenen els qui sofreixen al món en tot això... Són
interrogants que amaguem sota l’estora per anar
passant setmanes, però que transformaran la nostra
manera de viure. T’atreveixes a un Nadal diferent?
Us adjuntem un calendari d’Advent amb què pugueu
tenir present alguna pista diària per preparar el cor en
aquesta espera que, si realment ens fa vibrar, mai ens
deixarà amb els braços plegats.
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 ¡El cristiano jamás puede ser pesimista!
Miremos hoy a Jesús y repitámosle con el corazón: "¡Acuérdate de mí,
 No podemos cambiar el mundo solos; pero juntos podemos sembrar la
Señor, ahora que estás en tu Reino!"
alegría del Evangelio estando junto a los más débiles.
También hay esperanza para quien hizo el mal. Jesús vino para eso: es
 ¡Difundamos una cultura del encuentro capaz de derribar los muros
posible reconciliarse con Dios e iniciar una nueva vida.
que aún dividen el mundo!
Al final de los días, cuando el Señor venga a nuestro encuentro, la
 Jesús de Nazaret camina con nosotros para introducirnos, con su
alegría será inmensa. ¡Vivamos esperando este encuentro!
palabra y sus gestos, en el profundo misterio del amor del Padre.
¿Salimos al encuentro de los demás para llevarles el fuego de la
 La Iglesia necesita personas que anuncien el Evangelio con entusiasmo
caridad, o nos quedamos encerrados para calentarnos ante nuestra
y sabiduría, que enciendan la esperanza y generen la fe.
chimenea?
 Cuando se reza es necesaria la valentía de la fe: ¡Tengan confianza, el Señor nos
Que la sonrisa simple y pura de María sea fuente de alegría para todos nosotros ante
escucha!
las dificultades de la vida.
 Todos somos pequeños ante el misterio de la muerte. Pero ¡qué gracia si en ese
Sin el apoyo de la oración de los fieles, el Sucesor de Pedro no puede cumplir su misión
momento custodiamos en el corazón la llama de la fe!
en el mundo. ¡Cuento también con ustedes!
 Nada ni nadie puede oscurecer la luz que Cristo pone en el corazón y en el rostro de
Es preciso salir al encuentro de los pobres y aprender a compartir, de forma que este
sus amigos.
sea nuestro estilo de vida.

HORARI DE MISSES

CONTEMPLAR L'EVANGELI
«Es presentà, doncs, Joan, que batejava en el
desert i que predicava un baptisme de
conversió»
Avui, quan el teló
del drama diví
s’alça,
podem
escoltar ja la veu
d'algú que crida:
«Prepareu el camí
del Senyor, aplaneu les seves rutes» (Mc 1,3). Avui, ens
trobem en Joan Baptista quan prepara l'escenari per a
l'arribada de Jesús.
Alguns creien ben bé que en Joan era el ver Messies. Ja que
parlava com els antics profetes, dient que l'home ha de
sortir-se'n del pecat per a fugir del càstig i tornar-se cap a
Déu per a trobar la seva misericòrdia. Però aquest és un
missatge per a tots els temps i tots els llocs, i Joan el deia
amb gran urgència. Així, es produí que una riada de gent, de
Jerusalem i de tot Judea, inundà el desert de Joan per tal
d'escoltar la seva prèdica.
Com és que Joan atreia tants homes i dones? Certament,
malparlava d'Herodes i dels caps religiosos, un acte de valor
que fascinava la gent del poble. Però no estalviava, alhora,
paraules fortes per a tots ells: ja que ells també eren
pecadors i havien de penedir-se. I, en confessar llurs pecats,
els batejava al riu Jordà. Per això, Joan Baptista els
encisava, perquè entenien el missatge de l'autèntic
penediment que els tractava de trametre. Un penediment
que era quelcom més que una confessió del pecat —en ella
mateixa, un gran pas endavant i, de fet, un de molt formós!
Però, també, un penediment basat en la creença que només
Déu pot, a l'ensems, perdonar i esborrar, cancel·lar el deute i
escombrar les deixalles del meu esperit, redreçar les meves
rutes morals, tan deshonestes.
«No feu malmeteu aquest temps de misericòrdia ofert per
Déu», diu Sant Gregori Magne. —No fem malbé aquest
moment per a amarar-nos d'aquest amor purificador que
se'ns ofereix, podem dir-nos, ara que el temps de l'Advent
comença a obrir-se davant nostre.
Estem preparats, aquest Advent, per a redreçar els camins
pel nostre Senyor? Puc fer esdevenir aquest temps, un
temps per una confessió més veritable, més penetrant a la
meva vida? En Joan demanava sinceritat —sinceritat a un
mateix— al temps que l'abandonament a la misericòrdia
Divina. En fer-ho, ajudava el poble a viure per a Déu, a
entendre que viure és qüestió de lluitar per obrir els camins
de la virtut i deixar que la gràcia de Déu vivifiqués llur esperit
amb la seva joia.

Tivissa
Concert de Nadal
El proper diumenge dia 10 de desembre, a les 12:00 es
celebrarà el Concert de Nadal a l'Església, a càrrec de
la Banda de Musica de Benissanet i l'Aula de Música
Municipal de Tivissa.

Dissabte 2
La Serra d'Almos

18:00

Tivissa

20:00 Josep Descarrega i Maria
Cardona

Diumenge 10 desembre II d'Advent
Tivissa

10:00 Josefina i Rafel

El Masroig

11:45

El Molar

13.00

Dilluns 11
Tivissa (Centre de dia)

17:00 Fm. Bladé

Dimarts 12
Tivissa (Capella de l'Hospital)

10:00 Josep Mª Jardí

El Molar

17:00

El Masroig

18:00

Divendres 15
Tivissa (Capella de l'Hospital)

18:00 Domingo, Elvira i Teresa

Dissabte 16
La Serra

18:00

Tivissa

20:00 Jaume i Pepeta

Diumenge 17 de desembre II d'Advent
Tivissa

10:00 Josep i Pepita

El Masroig

11:45

El Molar

13:00

La Serra d'Almos
Enterrament
Diumenge, dia 3 de desembre, Teresa Bargalló Pascual. Doneuli Senyor el Repòs Etern.

El Molar - El Masroig –
La Serra d'Almos – Tivissa
Recollida d'aliments
Recollida d'aliments a favor de les Germanetes dels pobres
de Reus.
Preferentment s'agrairà l'aportació de llet, cafè, pasta fina
(sopa, fideus, ...), i d'altres.
També anirà be sabó de rentar els plats i roba, ja sigui manual o de màquina, en pols o líquid, lleixiu, etc.
L'ultim dia de la recollida serà el diumenge 10 de desembre.
Recés d'Advent
Diumenge, dia 10 a les 16:00 h a l'Església de Móra la
Nova, hi haurà el Recés d'Advent.
Benedicció del Nen Jesús
A les misses del proper cap de setmana es beneiran les figures dels Nens Jesús.

