
ADVENT I NADAL 

 Iniciem un nou any litúrgic. 
Aquest s’inicia amb l’Advent 
que ens durà al Nadal que ce- 
lebra la nativitat del Senyor. 
Preparem-nos a celebrar-ho 
amb molta il·lusió i conversió 
de cor. 

  

Saps què...... 

Dissabte passat , dia 19 de novembre, la Llar “ MARE ESPERANÇA “  va celebrar el 50è  
aniversari de la seva fundació a Lleida. 

La Llar, familiarment coneguda com ; el Hogar Madre Esperanza,  està regit per Las 
Misioneras  Esclavas del Inmaculado Corazón de Maria. Va ser fundat per la Madre 
Esperanza González , amb la finalitat de protegir als nens i adolescents que vivien en 
àmbits marginals. Aviat, el seu objectiu va ser l’educació dels menors com recurs al-
ternatiu al de la família, tenint cura de : les necessitats materials, físiques, psíquiques i 
socials, per aconseguir el seu desenvolupament integral i arribar a la seva autonomia 
personal. 

El primer dels actes va ser la celebració de la santa Missa en acció de gràcies, a la seva 
parròquia ; Parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat a les 11 del matí. 

El temple es va omplir; de germanes del cor de 
Maria encapçalades per la germana general fins 
una totalitat de vint, alumnes actuals i anteriors 
de la Llar acompanyats per familiars, autori-
tats ,amics i feligresos que van voler fer costat a 
les germanes, en aquesta data tan significativa. 

Va presidir la Eucaristia el Sr. Bisbe Salvador 
assistit per preveres i, la coral “ Units pel Cant”, 
va interpretar els cants litúrgics . Com a tema de 
benvinguda a tots els presents ,es va cantar; 
Germans, hem arribat del quatre punts de 
l’horitzó...som aquí Senyor!!!. 

La germana Paulina, superiora de la comunitat, 
molt emocionada va adreçar unes paraules als 
assistents. Amb elles va donar gràcies a Déu, per 
la idea meravellosa de la Madre Esperanza Gon-
zález, que ha permès els 50 anys de l’existència 
de la Llar “ MARE ESPERANÇA “. 

Amb el seu lema :”Educant en llibertat i esperança”, ha servit d’aixopluc  i  de famí-
lia a molts essers que han estat acollits i educats, configurant la seva família. 

Va recordar el passat , amb afecte i gratitud , però sense enyorança. Com un camí ben 
triat que ha ajudat a superar els entrebancs i dificultats al llarg d’aquests 50 anys i, ha 
permès la adaptació als nous temps i, per tant a les noves necessitats de la societat 
cristiana, 

Va agrair l’assistència a tots els presents  i, els va convidar a compartir la resta dels 
actes programats per aquesta festivitat. 

Al llarg de la celebració, hi van haver moments molt emotius, tant per la participació 
com per el simbologia de les ofrenes i dels cants. Al finalitzar, un gran nombre de 
persones, varen anar a la seu de la LLAR a participar de la resta d’actes organitzats per 
les germanes. 

Com a feligresos de la Parròquia de Montserrat us desitgem molts més anys en la me-
ravellosa tasca que porteu a terme, i  donem gràcies per tenir-vos entre nosaltres. 

MOLTES FELICITATS “ LLAR MARE ESPERANÇA” !! 

M C de Andrés  

23.X.16: LA LLAR ESPERANÇA CELEBRA EL 50è ANIVERSARI: FELICITATS 

nº 14 any II 
Desembre 2016 

50 anys!! 



Les festes nadalenques, generalment, són viscudes amb una major intensitat, 

alegria i il·lusió pels infants. Pels més menuts aquests dies són màgics i pletò-

rics. Aquesta actitud de felicitat, entesa des de la psicologia de les emocions, 

s’entén com un estat d’ànim positiu i de vitalitat. Si bé, això no té una corres-

pondència en altres persones adultes, en les quals la seva actitud interna di-

fereix notablement i emergeixen alguns sentiments negatius. Aquests tipus 

de sentiments cobren un pes significatiu durant aquesta època de l’any. En 

aquest sentit, la pèrdua d’éssers estimats, separacions, distanciaments, pro-

blemes familiars, laborals, econòmics,.. allunya d’allò que s’espera en aquests 

dies de Nadal: compartir, donar i rebre, i en un sentit més genèric: ser feliç. 

Cal entendre que cada persona té el seu propi moment vital i ha de ser res-

pectat. La Psicologia entén que és necessari respectar les emocions i senti-

ments de cada persona, les quals són individuals i en moltes ocasions, cir-

cumstancials. Per aquest motiu s’ha d’evitar emetre judicis. El cert és que reu-

nir-se amb la família, amics, i altres no ha de ser exclusiu i reduir-se única-

ment al Nadal, així com tampoc restringir-se a les festes el fet de poder fer 

un detall a una persona estimada. 

Si bé, durant aquestes festes s’afavoreix les reunions amb familiars i amics, 

també és cert que quelcom pot ser font de tensió i conflictes. Recordar mals 

moments, i fer ús d’aquest espai per retreure determinats fets o paraules del 

passat, pot ser contraproduent i caldrà evitar-ho en la mesura del possible. La 

resolució de problemes pot fer-se durant tot l’any, no cal esperar a fer-ho per 

festes. 

Als problemes que poden sorgir en el si d’algunes famílies, cal afegir aquells 

pensaments associats en l’establiment de projectes, propòsits i objectius a 

complir per l’any vinent. Hi ha qui farà un balanç respecte l’any anterior, des-

encadenant, en certa manera frustració. Aquests tipus de plantejaments aju-

den poc a l’hora de fer un maneig emocional adient. Potser el més adequat 

és fixar metes realistes i tenir el convenciment de  l’existència aptituds i acti-

tuds per poder assolir-les. A tot això, hem d’afegir que inevitablement sem-

pre hi ha obstacles a superar i que el fracàs i els entrebancs formen part del 

camí a recórrer, sols així creixem i podem aprendre de l’experiència i dels 

errors. Per contra, les persones amb una baixa tolerància a la frustració, tenen 

dificultats en l’acceptació de contratemps o circumstàncies no esperades. 

Des de la disciplina de la Psicologia s’ofereixen alguns consells de com alleu-

gerar l’estrès ocasionat durant les festes nadalenques o bé poder fer ús d’es-

tratègies a fi de neutralitzar certes emocions negatives. Aquests, en termes 

generals, es fonamenten en reafirmar la idea que cal trobar temps per a un 

mateix. Pot ser recomanable escoltar música, llegir...  

Pels qui formen part d’una Comunitat, hem de prioritzar el entrar en contacte 

amb Déu, per allunyar-nos del pur consumisme nadalenc, imperant en els 

temps actuals. Molts dels mitjans de comunicació promouen un constant 

consumisme, amb missatges que cerquen aconseguir un augment notable de 

compres. És evident que un regal més car no equival a una major demostra-

ció d’amor. Així doncs,immersos en aquest “procés dirigit”, ens oblidem del 

que significa realment el Nadal: viure amb alegria el naixement de Crist. En-

guany, com a creients, també se’ns brinda una bona oportunitat per a fer-

ho;Participar plegats amb la nostra Parròquia, des d’una actitud de Fe, Amor i 

Proximitat.  

Molt Bon Nadal!! 

DADES D’INTERÈS 

2-6.12.16: Recés a Poblet per a majors de 18 anys. 

3.12.16: 18:00 Catequesis Familiar. 

11.12.16: 11:00 The Mass 

17.12.16: Mati els joves de Confirmació aniran a 
Jericó. A la tarda  els de postcomunió porten el 
Pessebre a la Llar 

18.12.16: 12:30 Concert de Nadal. 

23. 12. 16:  20:00: Vetlla de Pregària a St. Andreu. 

24.12.16: 23:00 Missa del Gall. Pessebre Vivent. i 
Caga Tió.  

25.12.16 Missa de Nadal 12:00. Pessebre Vivent. 

Des d'avui l'Antonieta és animadora de 
la nostra parròquia de Montserrat. El 
passat dilluns 14 de novembre el bisbe 
Salvador va entregar els seus nomena-
ments com animadors de comunitat a 
set laics lleidatans que s'han format 
per col·laborar amb parròquies de la 
diòcesi. A la nostra parròquia de Mont-
serrat recau el nomenament a l'Anto-
nieta Peris. Tots ja l'hem anat veient 
des de fa un temps entre nosaltres. La 
seva funció serà la de: "servir i animar 
la parròquia amb els preveres i tot el 
poble de Déu. Han de vetllar per la 
parròquia: en la seva fe, formació, soli-
daritat, missió, celebració. L'animador 
ha de fer present el rostre de Crist en 
la família parroquial. S'ha de donar 
testimoni de la joia de la fe", va dir 
Laureano Sánchez, responsable de for-
mació dels animadors. 

LA MONTSE PARLA:  

LA PSICOLOGIA DEL NADAL L’ANTONIETA PERIS:  
NOVA ANIMADORA  
DE LA COMUNITAT  

PARROQUIAL 


