
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de 

l’Eucaristia. 
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MARIA NO ÉS UN SIMPLE MODEL EXTERIOR 

Temps d’Advent, el Nadal ja és a les portes i també celebrem la festa de la 

que millor preparà la vinguda del Senyor. La Mare la tenim molt a prop i 

alhora és molt diferent de nosaltres. És la nostra germana en el sofriment, 

però no en el mal. 

Tots tenim, crec, l’experiència de conèixer més a fons algunes de les 

persones amb les quals convivim, si més no tan de bo fos així, perquè no 

sempre és fàcil. Tots tenim les nostres virtuts i els nostres defectes; però, si 

ens hi apropem amb estimació i amb respecte i aconseguim penetrar en la 

seva intimitat, descobrim que aquell germà, aquella persona, és estimada de 

Déu i que Déu actua en ella, la va preparant per l’encontre amb Ell, que ve, 

ja és aquí. 

Penso que no agrairé mai prou a Déu el meu ministeri, el qual em permet 

veure constantment l’obra de Déu en les persones. Tot cristià, certament, és 

instrument de Déu. Tots som testimonis de la seva obra en els homes. 

Tanmateix, tot em depassa quan constato que Déu se serveix de mi per 

impulsar els altres vers Ell, per fer veure el camí a una persona que anava a 

les palpentes i que no s’adonava com Déu li era present i l’estimava. És per 

això que m’agradaria que féssim l’experiència de conèixer més de prop el 

secret de la vida del germà aquí, a la nostra comunitat; però, potser també de 

les persones que Déu posa en el nostre camí, per poder-nos adonar que al 

fons de les anècdotes, més endins de l’escorça dels èxits i dels fracassos, més 

enllà del quedar bé o el que diran, hi ha l’obra de Déu, la realitat de ser 

estimats per Déu, de ser fills de Déu. 

Maria fou preservada del pecat i del mal, d’aquest esquinçament interior que 

tots portem: que tot i ser cridats a la vida de Déu, portem una inclinació a 

refusar-lo, a prescindir d’Ell en la nostra recerca de felicitat. Déu va voler 
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una Verge immaculada; però, no l’apartà de nosaltres, perquè ens adonéssim 

que també obra meravelles en mi. “Feliç tu que has cregut!”. No ens 

avergonyim de la nostra fe. Perquè malgrat tots els maldecaps i tots els 

fracassos o èxits, gràcies a la certesa de saber-me salvat i estimat del Pare, 

cada dia puc començar de nou el combat o la cursa, amb alegria i amb 

esperança. No és una il·lusió vana. És una confirmació diària observant 

l’obra de Déu en nosaltres. 

La que ha cregut, que s’ha fiat de Déu plenament, experimenta com el Regne 

de Déu no esclavitza sinó que fa brollar de la pobresa radical de la criatura 

un gest d’amor semblant al d’Ell: fer-se tot pels altres. Maria, s’oblida d’ella 

mateixa, corre a donar-se sense mesura pel bé dels altres. I això ho farà fins 

al final del camí, sempre disponible, sense fer-se mai enrere, forta i fidel... 

No és això el que nosaltres hauríem de fer els uns pels altres? 

Més encara, ella portant l’Emmanuel, Déu-amb-nosaltres, ens dona des de 

dintre el gest diví d’estimar com Ell ha estimat. Aquesta gesta de Déu es va 

desplegant en el temps com una flor que es va obrint, enmig de les ventades 

i de les inclemències del món. El creixement d’aquest do es fa a través de la 

dialèctica entre l’exuberància del seu amor i la mesquinesa de la nostra 

resposta. És el camí de l’humil que sols es refia de Déu. Aquest no serà mai 

confós, malgrat tots els pecats, perquè Déu és més fort que qualsevol fracàs. 

Emmirallem-nos, doncs, sempre en Maria, la Mare, però no com un exemple 

exterior a nosaltres, perquè no és un simple model exterior. Que la gràcia 

d’aquest Nadal ens ensenyi l’autèntica resposta davant el do de Déu: “Soc 

l’esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules”. 

BONA FESTA DE LA IMMACULADA ...I BON NADAL!!! 

P. Ferran Colás Peiró, C.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DEL MES DE DESEMBRE DE 2022 
 

4 Diumenge II d’Advent. A les 18,30 h., Concert de Nadal a càrrec 

d’Ala Voronkova, Gerasim Voronkov, Romina Krieger... 
A l’Oratori de Barcelona: 
A les 13h.: Concert d’Orgue; cicle d’Advent. 

8 Dijous. La Concepció Immaculada de Santa Maria, Verge, 

titular de la nostra església. Solemnitat. A les 11h. celebració de 

l’eucaristia. Enguany en comunió amb el Centre, que celebra la seva 

festa patronal. 

En acabar la missa: Concert a càrrec de la Coral del Centre, a 

l’església, i Benedicció del Pessebre, al claustre. 

10  Dissabte. A les 19,00 h., Concert a càrrec del Quartet Moana. 

11  Diumenge III d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades. 
A l’Oratori de Barcelona: 
A les 13h.: Concert d’Orgue; cicle d’Advent. 

16 Divendres. A les 19 h.: Concert a càrrec del Cor de la Facultat de 

Medicina.  

17 Dissabte. A les 16,00 h.: Concert de Nadal de l’escola 

Muscics’Son. 

A les 17,30h.: Festival de Nadal a càrrec de l’Esplai. 

18 Diumenge IV d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades. 
 A l’Oratori de Barcelona: 

A les 13h.: Concert d’Orgue; cicle d’Advent. 
A les 18h.: Concert de Nadal a càrrec de la Coral St. Jordi. 

20  Dimarts. A les 19,30 h., celebració del sagrament de la penitència. 

21  Dimecres. 

 A l’Oratori de Barcelona: 
 A les 20h.: Taller de músics: La Sibil·la. 
 A les 22h.: Taller de músics: La Sibil·la. 

23   Divendres. A les 18 h.: Concert a càrrec del cor MUOM. 
A l’Oratori de Barcelona:  
A les 20,30h.: Concert a càrrec de la Coral Carmina. 

24 Dissabte. A les 19,30 h., Vespres. Missa del gall. Felicitació i 

ressopó. 

25   Diumenge. Nadal del Senyor. Solemnitat. A les 11 h., celebració 

eucarística. 
 


