
L’Albert, la Mariona, l’Andrea i la Toia (Dream’s quartet) més la solista Núria 

han fet possible amb les seves peces nadalenques la possibilitat d’un concert 

de Nadal a favor dels més desfavorits que Cáritas atén. 

És cert, novament, uns 

joves han donat allò mi-

llor de les seves capaci-

tats a favor d’una bona 

causa i de manera desin-

teressada. Això ha sigut 

correspost pels membres 

de la comunitat de la 

Parròquia que han 

col·laborat amb la seva 

presència i la seva apor-

tació. Que entranyable 

veure la resposta de joves 

i feligresos davant la realitat difícil de moltes persones necessitades d’espe-

erança i propostes adultes que els duguin a sortir de certs pous endèmics. 

Gràcies Dream’s quartet. Us esperem el Nadal vinent. 
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AGENDA : 

6 de gener: Els reis d’Orient venen a la 

parròquia en l’Eucaristia. 

8 de gener: The Mass at 11:00 

21 de gener: Santa Infància 

Els nostres joves: Marta, Al-

bert, Marc, Gerard, Paula, 

Aida, Pepe,... han col·laborat 

en la tradicional Vetlla de 

Nadal del passat 23 de de-

sembre a la parròquia de St. 

Andreu. El Sr. Bisbe Salva-

dor ens ha animat a “ser lio” 

en les nostres realitats par-

roquials. 

Un esdeveniment especial:                      

el CONCILI VATICÀ II (1962-1965) 

Grup de joves  Montserrat 

participant de la Vetlla de 

Nadal: 

La intuïció del Papa Joan XXIII va sorgir en el mo-
ment propici de l’Església Catòlica, de la cristiandat 
i del món sencer. Aquesta intuïció va fer possible l’ 
aggiornamento de l’església i així treballar la posa-
da al dia de l’Església en tots els àmbits amb un re-
torn a les fonts de la Sagrada Escriptura i a la cen-
tralitat en Crist. Aquesta manera nova de pensar va 
facilitar que l’església superés moltes adversitats, 
pròpies d’altres concilis, i abordés noves perspecti-
ves d’enriquiment mutu en el seu si i amb els altres. 
Això va fer possible que el cristianisme experi-
mentés una realitat de comunió i una fraternitat 
que no es recordava. Es passava d’una Església de 
formulacions abstractes a una Església que es feia 
intel·ligible a tota la humanitat. Es passava d’una 

Església allunya-
da dels germans 
separats i que 
condemnava el 
món, a una 
Església que po-
sava ponts entre 
esglésies i vers la 
h u m a n i t a t .        
Aquest aggiorna-
mento  de 
l’Església va per-
metre superar la 
mentalitat post-
tridentina i  in-
teractuar amb 
ella mateixa, 
amb els altres 
cristians i amb el 

món. Va suposar una renovació eclesiologia, bíbli-
ca, litúrgica, patrística, missional, ecumènica i pas-
toral. Des del punt de vista que ens ocupa en 
aquest treball, des del punt de vista moral es passa 
de la casuística a la centralitat en Crist, de la llei a 
l’Evangeli.  


