EL TEMPS D’ADVENT
Comencem el temps d’Advent, que ens portarà fins al Nadal de
nostre Senyor Jesucrist. Ens ajuda a veure’n el sentit una carta
de sant Carles Borromeo, bisbe de Milà (al segle XVI). L’Església
la llegeix en l’Ofici de lectura de demà, dilluns de la primera
setmana d’Advent.
“Heus aquí, dilectíssims, aquell temps tan celebrat i solemne,
temps acceptable, com diu l’Esperit Sant, dia de salut, de pau i
de reconciliació. Els antics patriarques i profetes desitjaren amb
deliri i sospirs aquest temps, l’anhelaren, perseverants,
ardentíssimament. El just Simeó, amb alegria desbordant, arribà
a veure’l, i l’Església l’ha celebrat sempre solemnement”.
I prossegueix més endavant: “L’Església ens ensenya també que
la vinguda de Crist fou profitosa no solament en l’època d’aquest
Salvador; la seva eficàcia ens serà comunicada així mateix a
nosaltres si, per obra de la fe santa i dels sagraments, ens prestem
a rebre la gràcia que ell ens va merèixer, i a governar, obeint-lo, els
hàbits de la nostra vida.
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L’Església demana encara de nosaltres que comprenguem que així
com Crist, fet carn, va venir al món, està també disposat a venir-nos
de nou a qualsevol hora i moment per habitar espiritualment en
les nostres ànimes amb abundor de gràcies, si nosaltres traiem
tots els obstacles de part nostra”
I encara: “Que el nostre enteniment es disposi per a la vinguda
de Crist amb una preparació no inferior a la que faríem si ell encara
hagués de venir al món. Els pares van alliçonar-nos amb paraules
i amb exemples de l’Antic Testament, perquè els imitéssim amb
una preparació no pas distinta de la d’ells”.

celebracions

activitats pastorals

◗ Celebracions del proper cap de setmana.
Divendres, 6 de desembre, l’horari de
celebracions serà a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre. L’endemà dissabte,
7 de desembre, serà a les 9 del matí i a les 8
del vespre. No hi haurà Missa familiar a 2/4 de
7 de la tarda.

◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de
setmana té lloc la col·lecta extraordinària per
ajudar a eixugar el deute econòmic de la
parròquia. També es pot col·laborar fent-se
subscriptor a través de l’aparell electrònic a
l’entrada del temple i a través de donatius a un
dels següents comptes:

◗ Solemnitat de la Immaculada Concepció.
Amb motiu de la Solemnitat de la Immaculada,
l'horari de les celebracions serà el següent:
Missa de vigília el dissabte 7 de desembre, a
les 8 del vespre. Celebracions del 8 de
desembre: a les 9 i a les 10 del matí, i a les 12
del migdia, presidida per Mons. Josep Àngel
Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, amb la
participació dels membres del Centre Cultural
El Social, amb motiu de la seva festa patronal.
Al vespre hi haurà Missa a les 8 del vespre.
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◗ Exèquies. Dissabte 22 de novembre, a les
12 del migdia, se celebraren les exèquies pel
Sr. Fernando Martínez Salmerón, que havia
mort el dia anterior als 91 anys. Descansi en
pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 25 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre, es
va pregar per l’etern descans dels nostres
germans difunts Conxita Raspall Ensenada i
Adolf Serres Puig. També es tingué un record
en l’aniversari del traspàs de Josefa Benítez,
Jorge Martínez, Darío Cardoso i Antonio Toledo.
Al cel siguin.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 4 de
desembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Responsables de catequesi. Dijous, 5 de
desembre, a les 7 de la tarda.
◗ Vetlla de la Immaculada de joves. Dissabte,
7 de desembre, a les 9 del vespre, a la Basílica
de la Mercè de Barcelona.
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◗ Meditacions d’Advent a l’església de Sant
Francesc. Els dimecres del temps d’Advent, a
les 7 de la tarda, tindrà lloc una meditació a
l’església de Sant Francesc. Amb aquest motiu
el rés del rosari s’avança. Les meditacions
seran:
✦ Dimecres 4 de desembre: Mn. Xavier
Aróztegui presentarà les cartes apostòliques
de Joan.
✦ Dimecres 11 de desembre: Mn. Fidel
Catalán presentarà les cartes apostòliques de
Jaume i Judes.
✦ Dimecres 18 de desembre: Mn Paolo
Petrolillo presentarà les cartes apostòliques
de Pere.

moviment de tresoreria
NOVEMBRE 2019
Ingressos
Col·lecta 03/11
Col·lecta 10/11
Col.lecta 17/11
Col·lecta 24/11
Col·lecta Germanor
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.908,79
1.055,51
1.303,75
1.496,96
1.300,00
1.041,12
600,00
6.090,00
15.796,13

Despeses
Personal
1.154,03
Neteja
1.583,36
Manteniment i Subministraments
6.998,23
Col·lecta Germanor
1.300,00
Fons comú diocesà
4.391,91
Total sortides
15.427,53
Diferència
Déficit acumulat
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