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Discernint amb esperança

El nostre cor es prepara per a la celebració del 
Nadal. Mentre fem memòria del Déu fet home, 

-nos, en la seva 
vinguda històrica ja fa més de dos mil anys, el 
rostre de la misericòrdia de Déu, albirem també 
la seva tornada a la fi dels temps.  

El Papa Francesc ens recorda: «La festa del 
Naixament de Crist, per a la que ens preparem 
durant es que 
travessem i la situació del 
món actual, ja que és la festa 
per excel·lència de la 
compassió, la tendresa, la 
bellesa i la humilitat, plena de 
calidesa humana». Uns 
valors que no són 
precisament el que està de 
moda avui en dia. Per això és 
molt important el discerni-
ment, la nostra capacitat 

Paraula de Déu, els Signes 
dels Temps, del nostre 
temps. 

Jesús mateix, i així ho reflecteixen els evangelis 

comunitats que, envoltades de dificultats, 
esperaven la segona vinguda imminent del Fill 

un altre poble, i un regne contra un altre regne; 
hi haurà grans terratrèmols i per tot arreu fams i 
pestes, fets espantosos i grans senyals al cel» (Mt 
24). Avui podrí
contra Ucraïna, aquest proper hivern ens 
quedarem sense combustible per a les 
calefaccions de les llars i el General Hivern  ho 
cobrirà tot; els preus del menjar i les hipoteques 

terra gemegarà 
queixant-se del resultat insuficient del COP22, la 
sequera deixarà assedegats els nostres rius». 
Davant els profetes apocalíptics, els cristians 

-ho no significa 

desenten
envolten, ni minimitzar-los; fer-ho és sembrar la 
llavor, covada profundament al nostre cor, de la 
vinguda de Jesús que celebrarem al Nadal.  

Ens cal discernir, destriar el gra de la palla, 
descobrir què és essencial i què és accidental o 
accessori en la nostra manera de viure, en els 
valors que transmetem amb el nostra parla i 
actuar, i sobre alegria, joia i 
esperança. Sabem que el mal no és la darrera 

paraula de la història, que 
el bé acabarà triomfant, 
imposant-se per damunt 
de la foscor, que el «The 
End» de la història és la 
victòria del bé manifestat 
en la Resurrecció de Crist, 
prova de mor de 
Déu vessat per nosaltres i 
la nostra salvació. 

A la façana del Naixement, 
Antoni Gaudí hi dedicà un 
portal a , 
simbòlicament repre-
sentada per la Sagrada 
Família de Natzaret 

migrant cap a Egipte per fugir de la matança dels 
inncents i amb l esperança de retornar a la seva 
terra nadiua. Maria ens és també model de 

ué un advent de 
atir i discernir 

enmig de les dificultats i desconcerts la voluntat 
: «Que 

es faci en mi segons la vostra paraula». Josep i 
Maria ens són models de discerniment, sense 
perdre el nord, vencent les dificultats i 
interrogants i posant el seu cor plenament en 
Déu. Per això la gran necessitat aquest Advent 

-nos, 
 que 

anirem treballant al llarg del curs, ja que é
per enguany del Pla Pastoral de la nostra 
Arxidiòcesi de Barcelona. Bona espera a tots! 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Agraïment DISA 
En la recollida d aliments que vam realitzar, 
entre productes i donatius econòmics, es va 
recollir l  

Moltes gràcies a tots!!! 

 

Nou sacerdot  
a la Sagrada Família 

Aquesta setmana s ha incorporat a la pastoral 
de la Sagrada Família un nou sacerdot, que 
col·laborarà, tant amb la parròquia com amb la 
basílica, en tots els àmbits pastorals. 
És Mn. Ricard Mejía Fernández, nascut el 1987.  
És un prevere diocesà de Mallorca i professor 

 

Manacor, va ser ordenat diaca a la parròquia de 
prevere a la Cate-

dral de Mallorca. Començà el seu ministeri com 

de Deú als voltants d Inca i cape
Comarcal. Va ser nomenat rector de les parrò-
quies de la Immaculada Concepció de la ciutat 
de Palma. Ha estat director de la Biblioteca 
Diocesana de Mallorca, membre de la Comissió 
Tècnica de Biblioteques del Consell Insular. 
És llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facul-
tat de Teologia de Catalunya, llicenciat en Filo-
sofia per la Universitat Pontifícia de Salamanca, 
màster i doctor internacional en Lògica i Filo-
sofia de la Ciència per la Universitat de Sala-
manca. Ha estat investigador i professor a les 
universitats de Memphis (Estats Units), París 
(França) i Lovaina (Bèlgica).  
Actualment treballa en la formació intel·lectual 
dels candidats al ministeri ordenat de les diòce-
sis catalanes i del seu laïcat en tant que profes-
sor i secretari acadèmic de la Facultat de 
Filosofia de Catalunya. És també professor as-
sociat de la Facultat de Filosofia La Salle, de la 
Universitat Ramon Llull. Mn. Ricard Mejía es 
dedica especialment al diàleg fe i ciència, es-
sent nomenat el 2021 com a acadèmic de la 
Societat Internacional per a la Ciència i la Reli-
gió (ISSR), amb seu a la Universitat de Cambrid-
ge, i compta amb nombroses publicacions tant 

 

Nova web de la parròquia  
de la Sagrada Família 

Amb el nou any litúrgic, posem en marxa el nou 
web de la parròquia, en el que hi trobareu la 
informació de tots els àmbits pastorals. La po-
deu trobar a: www.parroquiasagradafamilia.cat. 
Serà la nostra cara digital a partir d ara. 

Pessebre vivent 
La parròquia de Sant Ignasi de Loyola, de la 
nostra comunitat pastoral, organitza una visita 
al Pessebre vivent de Corbera de Llobregat a la 
que hi convida també a la feligresia de la Sagra-
da Família. Aquesta visita serà el dissabte, 3 de 
desembre, sortint a les quatre de la tarda. Les 
inscripcions són fins al 28 de novembre a la 
mateixa parròquia de Sant Ignasi (telèfon: 
934356440), al carrer de Provença 544. 
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