
És coneguda la dita: “el bé no fa soroll i 
el soroll no fa bé” referida a aquell bé 
que es fa diàriament i que no és 
notícia.. També aquella altra :”un arbre 
quan cau fa més soroll que mil quan 
creixen” 
 
Les porto aquí perquè cal recordar 
sempre l’amplitud i la força del bé. El 
bé sempre és més gran i més poderós 
que el mal i no a la inversa. 
 
Les notícies de cada dia pareix que 
ens vulguin dir el contrari. Guerrers, 
atemptats, crims , estafes, omplin 
diaris i els informatius de la televisió i 
poc a poc podem arribar a creure que 
tot és un caos, un desastre. No és així. 
 
Sense negar el mal que hi ha, cal que 
ens fixem que, si el mal encara ens 
impacta i el rebutgem, és per què 
encara hi ha més bé que mal. Al igual 
que un punt negre destaca en tot un 
full blanc, el mal ens corprèn perquè 
no és sinó una “taca” damunt del bé. 
 
Quantes persones, cada dia, estimen 
els seus, cuiden els fills o als pares, 
són responsables en el seu treball, 
ajuden als altres de mil maneres.. quan 
gestos d’estima es fan cada dia. 
 
El ser humà està creat per al bé, per 
estimar. Això és lo normal. 
L’anormalitat és quan l’home fa el mal. 
Llavors crea una disfunció, actua 
contra sí mateix i contra el projecte de 
Déu.. Però mai podrà el mal vèncer el 
bé. 
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               Mossèn Ramon 
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Festa de la Mare de Déu del Pilar . Aquest 
proper dilluns dia 12, a les 12’00 h. celebrarem 
amb solemnitat la festa de la Mare de Déu del 
Pilar. 
També a les 19:30 h. celebrarem l’Eucaristia en 
honor de la Mare del Cel . 
 
Aquest dia no hi ha missa de 8:00 h. 
 
Dia d’adoració contínua . El dimarts dia 13, 
tindrem  la adoració contínua des de les 10 del 
matí fins les 19 h. Busquem una estona per estar 
davant de Jesús.  
 
Rosari dels matins del dissabte . Aquest 
dissabte dia 17, a les 8:30 i al temple parroquial, 
Rosari en honor a la Mare de Déu. 
 
2ª Entrega de Llet per a Càritas 
Interparroquial . Aquest divendres hem fet una 
segona entrega de llet a Càritas Interparroquial 
de 722 litres. El total queda així: 
     1ª entrega     1.208 litres 
    2ª entrega         722 litres 
                                  -------------- 
 Total entregat   1.930 litres 
           Pendent d’entrega     124 litres 
  Total:             2.054 litres. 
Una xifra espectacular i que demostra la vostra 
generositat. Gràcies per tot el que heu aportat en 
aquesta campanya. 
Aquest diumenge tanquem ja la recollida de llet. 
 
 
Tenim ja a la venda  la Loteria de Nadal . 
Els interessats passeu pel despatx parroquial. El 
preu és com tots els darrers anys: 23 € el dècim. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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  LA PRESÈNCIA DEL BÉ 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Ntra. Sra. del Pilar  12 

San Eduardo  13 

San Calixto  14 

Santa Teresa de Jesús  15 

Santa Eduvigis  16 

San Ignacio de 
Antioquía 

 17 

San Lucas, evangelista  18 

           POEMA  COMPLETO 

“Las nuevas 
tecnologías 
son un buen 
siervo, pero un 
mal señor”. 

SANTORAL 

dilluns,  12             12’00 h    Suf. Difunts família MInguet-Itarte 
       19’30 h    Suf. Pepita Audí i José Aliau. 
. 
                          
dimarts, 13                8’00 h.  Suf. Hna. Montserrat Fernández 
                      19’30 h    
 
dimecres,  14           8’00 h    

                  19’30 h   En acció de gràcies. 
 

 
dijous,  15               8’00 h   
      19´30 h   Suf. Teresa Espuny Solé 
          Suf. Francisco Javier Morán Cruz 
          Suf. Difunts família Pallarés-Primé 
 
divendres, 16             8’00 h.    
          19’30 h    
 
dissabte,   17          8’00 h     
                             19’30 h.   Suf. Mª Cinta Masip i Monserrat Masip 
          Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
          Suf. Hermana Elena Zubillaga. 
. 
Diumenge,  18        9’00 h.   Suf. Pedro Chertó March  
      12:00 h.   Suf. Elvira Sol (aniv.) 

       Per tot el poble 
      19:30 h.   En acció de gràcies i petició per Colin. 
. 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Aspira a lo celeste, 
que siempre dura; 
fiel y rico en promesas, 
Dios no se muda. 
 
Ámala cual merece 
Bondad inmensa; 
pero no hay amor fino 
Sin la paciencia. 
 
Confianza y fe viva 
mantenga el alma, 
que quien cree y espera 
Todo lo alcanza. 
 
Del infierno acosado 
aunque se viere, 
burlará sus furores 
Quien a Dios tiene. 
 
Vénganle desamparos, 
cruces, desgracias; 
siendo Dios su tesoro, 
Nada le falta. 
 
Id, pues, bienes del mundo; 
id, dichas vanas, 
aunque todo lo pierda, 
Sólo Dios basta. 

 

He aquí un bellísimo poema de la pluma de 
la gran mística española Santa Teresa de 
Ávila, una de las mejores maestras de la 
vida espiritual de la Iglesia. 

Nada te turbe, 
Nada te espante, 
Todo se pasa, 
Dios no se muda, 
 

La paciencia 
Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 
Sólo Dios basta. 
 

Eleva el pensamiento, 
al cielo sube, 
por nada te acongojes, 
Nada te turbe. 
 
A Jesucristo sigue 
con pecho grande, 
y, venga lo que venga, 
Nada te espante. 
 

¿Ves la gloria del mundo? 
Es gloria vana; 
nada tiene de estable, 
Todo se pasa. 


