NATIVITAT DE LA MARE DE DÉU
«El teu naixement, Verge Mare de Déu, és la nova albada que ha anunciat
l'alegria a tothom, perquè de tu va néixer el sol de justícia, Crist, el nostre
Déu! . La festivitat del naixement de Maria projecta la seva llum sobre
nosaltres(...)
Maria és el primer resplendor que anuncia el final de la nit i, sobretot,
la proximitat del dia. El seu naixement ens fa intuir la iniciativa amorosa,
tendra, compassiva, de l'amor amb què Déu s'inclina envers nosaltres i
ens crida a una meravellosa aliança amb Ell que res ni ningú podrà
trencar.
Maria ha sabut ser transparència de la llum de Déu i ha reflectit els
llampecs d'aquesta llum a casa seva, la qual va compartir amb Josep i
Jesús, i també al seu poble, la seva nació i en aquesta casa comuna a
tota la humanitat que és la creació.
A l'Evangeli escoltem la genealogia de Jesús (cf. Mt 1,1-17), que no és
una simple llista de noms, sinó la història viva, la història d'un poble
amb el qual Déu ha caminat i, en fer-se un de nosaltres, ens ha volgut
anunciar que per la seva sang corre la història de justos i pecadors, que la
nostra salvació no és una salvació asèptica, de laboratori, sinó concreta,
una salvació de vida que camina. Aquesta llarga llista ens diu que som una
petita part d'una gran història i ens ajuda a no pretendre protagonismes
excessius, ens ajuda a escapar de la temptació de espiritualismes evasius,
a no abstreure'ns de les coordenades històriques concretes que ens toca
viure. També integra en la nostra història de salvació aquelles pàgines
més fosques o tristes, els moments de desolació i abandonament
comparables amb el desterrament. (...)
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I enmig d'això, Jesús, Maria i Josep. Maria, amb el seu generós sí, va
permetre que Déu es fes càrrec d'aquesta història. Josep, l’home just, no
va deixar que l'orgull, les passions i la gelosia el deixessin fora d'aquesta
llum. Per la forma en què està narrat, nosaltres sabem, abans que Josep,
el que li ha succeït a Maria, i ell pren decisions mostrant la seva qualitat
humana abans de ser ajudat per l'àngel i arribem a comprendre tot el
que succeïa al seu voltant. La noblesa del seu cor el fa supeditar a la
caritat que ha après amb la llei; i avui, en aquest món on la violència
psicològica, verbal i física és prou patent, Josep es presenta com la figura
d'home respectuós, delicat, que, tot i no tenir tota la informació, respecta
la fama, dignitat i vida de Maria. I, si dubta sobre com actuar de la millor
manera, és Déu qui l'ajuda a optar il·luminant el seu judici.

D’una homilia del papa Francesc sobre la Nativitat de la Mare de Déu (2017)

celebracions
◗ Renovació de vots de les Franciscanes Missioneres
de la Nativitat de Nostra Senyora. Aquest diumenge,
8 de setembre, festa de la Nativitat de la Mare de Déu,
les religioses Darderes participaran en la missa de les
10 del matí i renovaran els seus vots de consagració al
Senyor amb motiu de la festa titular de la congregació.
◗ Casament. El dissabte dia 14 de setembre, a les 12
del migdia, contreuen matrimoni Jesús Alberto
Campoverde León i M. Belén Juanjo Andreu.
◗ Missa rociera. El dissabte dia 14 de setembre, a
les 6 de la tarda, Mons. Saiz Meneses presidirà a la
Catedral la Missa d’inici de curs de les germandats
rocieres presents a Catalunya.
◗ Represa de l’Adoració al Santíssim a Sant
Francesc. A partir del dimecres dia 18 de setembre,
l’església de Sant Francesc tornarà a obrir-se cada
dimecres, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre.
A les 7 de la tarda es resarà el Rosari.
◗ Exèquies. La Sra. Trinidad Plaza Martínez va morir
el dia 5 d’agost als 68 anys. Les exèquies se celebraren
el dimecres 7 d’agost, a les 4 de la tarda. I el Sr. Jaume
Comellas Armengol morí el dia 11 d’agost als 83 anys
i les exèquies tingueren lloc l’endemà dilluns, 12
d’agost, a les 5 de la tarda. Descansin en pau.
◗ Horari de celebracions del dia 11 de setembre.
Les celebracions d’aquest dia, ens ser festiu, seran a
les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 2 de setembre,
en la Missa exequial de les 8 del vespre es pregà per
l’etern descans dels nostres germans difunts Marcelo
Aguilar Troya, Jaume Comellas Armengol i Elvira Ollé
Rodó. Al cel siguin.
◗ Comiat de Mn. Agustín Villalba. El diumenge dia 29
de setembre, a les 8 del vespre, se celebrarà la Missa
en acció de gràcies pel servei ministerial realitzat per
Mn. Agustín al llarg d’aquests anys. Les persones que
vulguin col·laborar en el regal que se li farà – mobles
per a la seva nova rectoria-, poden fer la seva aportació
a la sagristia o als mossens de la parròquia.

agenda
◗ Adoremus. Dijous, 12 de setembre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Reunió dels monitors de l’esplai. El proper
diumenge, 15 de setembre, a les 5 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Preparació del curs dels joves. Aquest cap de
setmana es troben al Casal del Roser de Gisclareny
els responsables de les activitats de joves, de cara a
preparar el nou curs amb Mn. Guillem.
◗ Inscripcions a la catequesi. Les inscripcions a la
catequesi tenen lloc el dimarts i el dijous de 6 a 8 de
la tarda, a partir del dia 17 de setembre, en el despatx
parroquial, fins a final d’aquest mes. S'hi poden inscriure
els infants a partir del 3r curs de Primària per a la Primera
Comunió. Els infants que el curs passat varen realitzar ja
el primer curs no cal que s'hi inscriguin.
◗ Trobada diocesana de catequistes. El proper
dissabte, 14 de setembre, tindrà lloc al Monestir de
Sant Cugat la trobada d’inici de curs dels catequistes
de la diòcesi, a partir de 2/4 de 10 del matí i fins a
2/4 de 2 del migdia. Les catequistes de la nostra
parròquia hi participaran.
◗ Inscripcions a la Romeria a Montserrat. La
Romeria a Montserrat de l’Arxiprestat de Terrassa
tindrà lloc el diumenge dia 6 d’octubre. Les persones
que vulguin participar-hi poden inscriure-s'hi en
l’horari del despatx parroquial (dilluns, dimecres i
divendres, de 6 a 8 de la tarda).
◗ Nou seminarista en etapa pastoral. A partir d’aquest
curs el Seminari ha destinat el seminarista Pablo Guillén
per a col·laborar en la nostra parròquia i en la parròquia
de Sant Valentí. Ell inicia l’etapa pastoral i ajudarà
especialment en la pastoral de joves i infants.

moviment de tresoreria
JULIOL-AGOST 2019
Ingressos
Col·lecta 07/07
Col·lecta 14/07
Col·lecta 21/07
Col·lecta 28/07
Col·lecta 04/08
Col·lecta 11/08
Col·lecta 18/08
Col·lecta 25/08
Quotes fixes
Publicacions
Prestecs
Donatius
Total entrades
Despeses
Personal
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Déficit

1.205,25
1.038,69
1.285,24
1.053,31
803,41
657,50
1.353,98
861,25
2.483,56
1.200,00
5.000,00
1.290,00
18.232,19
3.107,34
3.272,38
5.620,36
8.783,82
20.783,90
- 2.551,71
4.620,20
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