LLEGIR I MEDITAR LA
PARAULA DE DÉU
152. Hi ha una forma concreta d'escoltar el que el Senyor ens vol dir
en la seva Paraula i de deixar-nos transformar per l'Esperit. És el que
anomenem «lectio divina». Consisteix en la lectura de la Paraula de
Déu en un moment d'oració per permetre-li que ens il·lumini i ens
renovi. Aquesta lectura orant de la Bíblia no està separada de l'estudi
que realitza el predicador per descobrir el missatge central del text;
al contrari, ha de partir d'aquí per tractar de descobrir què diu aquest
mateix missatge a la pròpia vida. La lectura espiritual d'un text ha de
partir del seu sentit literal. Altrament, un fàcilment farà dir a aquest
text el que li convé, allò que li serveixi per confirmar les seves pròpies
decisions, allò que s’adapta als seus propis esquemes mentals. Això,
en definitiva, serà utilitzar quelcom sagrat per al propi benefici i
traslladar aquesta confusió al Poble de Déu. Cal no oblidar mai
que de vegades «el mateix Satanàs es disfressa d'àngel de llum»
(2Co 11,14).
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153. A la presència de Déu, en una lectura reposada del text, és bo
preguntar, per exemple: «Senyor, què em diu a mi aquest text? Què
vols canviar de la meva vida amb aquest missatge? Què em molesta
en aquest text? Per què això no m'interessa?», o bé: «Què m'agrada?
Què m'estimula d'aquesta Paraula? Què m'atreu? Per què m'atreu?».
Quan un intenta escoltar el Senyor, sol haver-hi temptacions. Una
d'elles és simplement sentir-se molest o aclaparat i tancar-se; una
altra temptació molt comuna és començar a pensar el que el text diu
a altres, per evitar aplicar-ho a la pròpia vida. També passa que un
comença a buscar excuses que li permetin diluir el missatge específic
d'un text. Altres vegades pensem que Déu ens exigeix una decisió
massa gran que no estem encara en condicions de prendre. Això porta
moltes persones a perdre el goig en la seva trobada amb la Paraula,
però seria oblidar que ningú no és més pacient que Déu Pare, que
ningú no comprèn i espera com Ell. Invita sempre a donar una passa
més, però no exigeix una resposta plena si encara no hem recorregut
el camí que la fa possible. Simplement vol que mirem amb sinceritat
la pròpia existència i la presentem sense mentides davant els seus
ulls, que estiguem disposats a continuar creixent, i que li demanem
a Ell allò que encara no podem aconseguir.
De l’exhortació Evangeliï gaudium del papa Francesc (2013)

celebracions
◗ Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers.
Aquest diumenge es clou l’any litúrgic amb la
celebració de la solemnitat de Jesucrist, Rei de
l’Univers. Amb aquest motiu, l’Apostolat de
l’Oració convida als actes següents:
✢ A les 12 del migdia: celebració solemne
de l’Eucaristia.
✢ A les 7 de la tarda: Vespres Solemnes,
Acte de consagració i Benedicció amb el
Santíssim.
✢ Dilluns dia 25: a les 12 del migdia,
missa pels difunts de l’Apostolat de
l’Oració.
◗ Cadena de pregària per les vocacions. El
proper dissabte, 30 de novembre, la nostra
diòcesi té encomanada la pregària per les
vocacions en la Cadena de pregària per les
Vocacions. Tinguem-ho present en la nostra
pregària personal i comunitària.
◗ Benedicció de l’exposició de pessebres.
Diumenge que ve, 1 de desembre, a les 11
del matí, Mn. Manuel Coronado, Delegat
episcopal de Litúrgia i Religiositat popular,
presidirà la benedicció dels pessebres en el
soterrani de l’atri de la Catedral.
L’horari de visita serà de dilluns a divendres,
de 2/4 de 6 de la tarda a les 9 de la nit, i
dissabtes, diumenges i festius, de 2/4 de 12
del matí a 2/4 de 2 del migdia, i de 2/4 de 6
de la tarda a les 9 del vespre.
◗ Missa exequial. En la Missa de dilluns passat,
18 de novembre, a les 8 del vespre, es va pregar
especialment pel descans etern dels nostres
germans difunts Jordi Berenguer Abella i
Mercedes Freixa Fontanals. Descansin en pau.

activitats pastorals
◗ Llegir i meditar la Paraula de Déu. El temps
de l’Advent és apropiat per aprofundir en el
coneixement de la Paraula de Déu. Per tal
d’ajudar-hi, a l’entrada del temple es troben
exemplars de les cartes apostòliques del Nou
Testament, uns textos no gaire coneguts però
que ens acosten a les primeres comunitats
cristianes i ens ajuden en la nostra formació
cristiana. La meditació dels dimecres d’Advent
a l’església de Sant Francesc versaran sobre
aquests textos.
◗ Càritas parroquial. Dimarts, 26 de
novembre, a les 8 del vespre, tindrà lloc la
reunió de Càritas, oberta a tots els feligresos
que hi estiguin interessats, per tal de
presentar el projecte de treball per a aquest
curs, seguint la proposta del Pla Pastoral
Diocesà per crear equips d’acolliments per
als nouvinguts i immigrants a les parròquies.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
que es fa cada primer cap de setmana de mes
per ajudar a eixugar el deute econòmic de la
parròquia. També es pot col·laborar fent
donatius en l’aparell electrònic que hi ha a
l’entrada del temple, especialment els que no
acostumen a portar diners en metàl·lic, o
fent-se subscriptor de la parròquia i a través
de donatius a un dels següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La Caixa.

agenda
◗ Reunió de mossens de la parròquia. Dilluns,
25 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Adoremus. Dijous, 28 de novembre, a 2/4
de 9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte vinent, 30 de
novembre, a 2/4 de 8 del vespre, a la Capella
del Santíssim.
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