
LA PARRÒQUIA INFORMA 
Desembre 2020 

 

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE A LES 19:30 

CONFESSIONS A L’ESGLÉSIA. 

 

DISSABTE 19 A LES 19.30 CATEQUESI D’ADVENT A L’ESGLÉSIA 

(TAMBÉ PER YOUTUBE). 

 

DIUMENGE 20 (IV D’ADVENT),  

A LES 10:00 i 12:00  MISSES DEL IV DIUMENGE D’ADVENT. 

 

DIJOUS 24, A LES 19 MISSA DE VIGILIA DE NADAL 

DIJOUS 24, A LES 12 DE LA NIT. MISSA DEL GALL (PER YOUTUBE). 

 

DIVENDRES 25, A LES 10:00 i 12:00 

MISSA DEL DIA DE NADAL 

 

DISSABTE 26, 11:00 

MISSA DE SANT ESTEVE (A L’ESGLÉSIA) 
 

DISSABTE 26, A LES 19:00 

DIUMENGE 27, A LES 10:00 i 12:00  

SAGRADA FAMÍLIA: JESÚS, MARIA I JOSEP 

 

DIJOUS 31 DE DESEMBRE A LES 19.00  

MISSA DE VIGILIA DE SANTA MARIA 

 

DIVENDRES 1 DE GENER A LES 10:00 i 12:00 

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA MARE DE DÉU 

 

DISSABTE 2, A LES 19:00 DIUMENGE 3, A LES 10:00 i 12:00 

 

DIMARTS 5 NO HI HA MISSA DE VIGILIA DE L’EPIFANIA 
 

DIMECRES 6 A LES 10:00 i 12:00 

SOLEMNITAT DE L’EPIFANIA DEL SENYOR. 

 

DIUMENGE 10, A LES 10:00 i 12:00 

SOLEMNITAT DEL BAPTISME DEL SENYOR. 

A LES 17:00, ES REPRÉN LA PREGÀRIA AL SANTÍSSIM 

ESDEVENIMENTS I HORARIS 

DEL TEMPS D’ADVENT I NADAL  

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 
Carrer Bisbe Irurita, núm. 1 
25100 Almacelles 

 
Telèfon: 973 74 00 37 

 parroquialmacelles@gmail.com 

És Nadal! 

Estimada, estimadíssima comunitat cristiana d’Almacelles, Bon Nadal, 
 

“Avui, a la ciutat de David, 
us ha nascut un Salvador, 

que és el Messies, el Senyor”. 
Lc 2,11 

  

El Nadal és sempre una sorpresa inesperada i immerescuda i Déu una presència imprescindible. Moltes són 
les realitats que ens aclaparen, més en aquests temps de neguit i incertesa, però la llum de Nadal és una 
tendra promesa de la claror definitiva i eterna. 
 
Cóm pot ser, ens preguntarem, que una realitat històrica, concreta i, fins i tot, desvalguda i pobra, com és el 
naixement d’un infant, pugui esdevenir llum inexhaurible per a tota persona que la acull amb fe? 
Cadascuna i cadascun de nosaltres ens hem configurat com a persones gràcies a un llegat de vida i de 
història que ens han lliurat els nostres. També concret, també històric, també senzill i amb un contorn 
definit: la nostra llengua, la nostra terra, el nostre temps, la nostra família, amigues... 
 
El Nadal és la mare, la matriu, el nodriment i l’arrel no només del nostre llegat occidental i cristià, sinó 
també de l’amor on esperem habitar eternament. Per això el Nadal es dibuixa sempre amb trets d’infant, 
per això el Déu fet carn, esdevé Déu-Nadó i l’austeritat i el fred esdevenen caliu de riquesa infinita. 
 
Una dona valenta, la Mare de Déu, ens fa present el nostre tret més propi i la nostra esperança més ferma: 
acollir el do de Déu. El propi de Déu és fer, el propi nostre és deixar-nos fer (Sant Ireneu, bisbe de Lió, segle 
II). L’obediència al Senyor, a la seva voluntat, als seus camins, és alliberament, mai encadena, perquè ens 
lliga salvíficament a un amor indestructible, i ens en enforteix invenciblement enfront de totes les realitats 
que ens arrosseguen a la desesperança. 
 
Sempre podem acollir a Déu, fins i tot en el dolor, en la freda foscor d’una nit inhòspita, com ho fou la de 
Betlem per a Maria i Josep, en el dolor insofrible d’una creu, en la boira malaltissa de la incertesa 
esdevenidora. Sempre podem acollir Déu i esdevenir infants, perquè, abandonats a les seves Mans, sempre 
serà més llarg, més lluminós i més etern el nostre futur, que el que deixem enrere. Gràcies, Senyor Nostre, 
perquè un cop més, podem acollir la llum de Nadal. 

 

“Avui, a la ciutat de David, 
us ha nascut un Salvador, 

que és el Messies, el Senyor”. 
Lc 2,11 

Mn. Joaquim Blas Pastor. 
 

tel:973740037


Pregar és preguntar a Déu qui sóc jo. Ell em coneix millor que qualsevol amb qui hagi conviscut o compartit 
intimitat. Més enllà de tot el que jo pugui pensar de mi mateix, ell coneix certament la meva identitat més 
pregona. Per això, pregar és acollir, mica en mica, el ser que és conegut per Ell i encara no he descobert. Pregar 
és perfilar cada aspecte de la meva vida tal com esbrino que Ell els somnia. Es com en aquell joc en el que algú 
ha d’endevinar el que l’altre veu en una imatge a la que sols aquest hi té accés. 

A la pregària escolto i contemplo el que Déu em revela de mi mateix. Ell  ens ha fet, sap d’on venim i el que som 
cridats a ser. Sols acollint la seva Mirada i la seva Paraula, reconeixem el més autèntic de nosaltres, allò que 
mereix ser acollit perquè construeix Regne de Déu. 

Un bonic exercici de pregària, doncs, és preguntar-li al Senyor: 

Qui soc jo?, com em veus?, quin aspecte de la meva vida em vols revelar avui? 

En descobrir amb goig com soc conegut, es restableix la meva identitat i, com el leprós de l’Evangeli, em 
prostro als seus peus donant glòria a Déu, per la salut restablerta. Una salut que és salvació per a tots, car, 
descobrint el rostre que Déu veu en mi, tendeixo cap a la millor versió de mi mateix, aquella que dona vida 
sense por a perdre’s, talment es sap estimada pel Senyor. 

Fer l’examen de consciència és, des d’aquest enfoc, meravellar-se quan la millor versió de mi es destil·la en 
aquell encontre, en aquella paraula, en aquell repte. Recullo les gotes d’aquesta destil·lació i com en un 
trencaclosques, peça a peça, se m’anirà revelant el paisatge vital que sóc cridat a habitar. 

Et demano: Fes-me reconèixer la teva pau enmig del meu quotidià. Mostra’m la paraula i el gest que més em 
revelen qui soc als teus ulls. 

David Guindulain  (pregaria.cat) 

 

La incertesa que vivim des de principis d’any, ens va empènyer a continuar amb més força que mai, el projecte 
de Càritas parroquial Almacelles. Volem  seguir, com sempre s’ha fet, ben a prop dels que més ens necessiten i 
entre altres coses, oferint-los  un suport alimentari. Comptem amb un equip de voluntaris i procedim per 
derivació dels serveis socials, amb qui estem contínuament coordinats. Treballem amb recursos propis, fons del 
Banc dels aliments de Lleida i aportacions en espècie d’empreses locals. Si us agradaria col·laborar amb 
nosaltres, no dubteu en consultar-nos i us informarem, amb molt de gust, com hauríeu de fer-ho. 
 
La Paraula de Déu ha de donar-nos embranzida per sortir a l’encontre dels seus preferits, per apropar-nos a 
totes i tots pels qui Ell té major predilecció. Hi ha una gran necessitat de Jesús i també un profund desig del seu 
consol. Ho veiem i ho constatem, cada cop que una germana o germà nostre, s’apropa per trucar a la porta de 
la parròquia, esperançat de ser rebut, escoltat i estimat. El nostre anhel més profund és saber acollir-lo com es 
mereix, com ho faria avui, Jesús. 
 
Tant de bo que, aquest temps d’Advent, envaeixi el nostre cor de la tendresa, l’amor i la senzillesa que l’Infant 
Déu ens porta de nou. Que a cada dona, home o nen que abracem, ho fem en el seu nom! 

El projecte de Càritas parroquial Almacelles 

Què veus en mi? 

El Papa Francisco llamó por sorpresa el sábado 7 
de noviembre de 2020 a Javier Leoz Ventura, 
párroco de San 
Lorenzo, Pamplona, España, para transmitirle “lo 
complacido que se había sentido” al leer la 
reflexión que el sacerdote 
hizo en un texto sobre la Navidad publicado hace 
unos días. 
Javier Leoz reconoció que, al descolgar el 
teléfono, sabiendo quién llamaba, casi se le “sale 
el corazón del pecho”. “Cuál 
ha sido mi emoción al descubrir que al otro lado 
estaba ni mas ni menos que el Papa Francisco 
para decirme que había 
llegado a sus manos el texto que escribí”. 
A continuación, sigue el texto redactado por el 
párroco de San Lorenzo. 
 
¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
 
¡Claro que sí! 
Más silenciosa y con más profundidad. 
Más parecida a la primera en la que Jesús nació 
en soledad. 
Sin muchas luces en la tierra, 
pero con la de la estrella de Belén destellando 
rutas de vida en su inmensidad. 
Sin cortejos reales colosales, 
pero con la humildad de sentirnos, pastores y 
zagales buscando la Verdad. 
Sin grandes mesas y con amargas ausencias, 
pero con la presencia de un Dios que todo lo 
llenará. 

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 
 
¡Claro que sí! 
Sin las calles a rebosar, pero con el corazón 
enardecido, 
por el que está por llegar. 
Sin ruidos ni verbenas, 
reclamos ni estampidas… 
pero viviendo el Misterio sin miedo al ”covid-
herodes” que pretende quitarnos hasta el sueño 
de esperar. 
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado 
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, 
nuestra pobreza, 
prueba, llanto, angustia y orfandad. 
Habrá Navidad porque necesitamos una luz 
divina en medio de tanta oscuridad. 
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma 
de los que en el cielo ponen su esperanza y su 
alto ideal. 
 
¡HABRÁ NAVIDAD! 
 
¡ C A N T A R E M O S 
VILLANCICOS! 
 
¡DIOS NACERÁ Y NOS 
TRAERÁ LIBERTAD! 

¿Qué no habrá Navidad? 

Posa’t en contacte... 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ 
Carrer Bisbe Irurita, núm. 1 
25100 Almacelles 
 
Telèfons: 973 74 00 37 - 686 48 53 46 
 
parroquialmacelles@gmail.com 
https://www.parroquialmacelles.org 
 
HORARIS DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 9 h. a 13 h. i de 16 h. a 20 h. 
 


