PLENA DE GRÀCIA
Aquest diumenge segon d’advent, s’escau enguany la solemnitat
de la Immaculada Concepció de la Verge Maria.
Llegim avui l’evangeli de l’Anunciació de l’àngel Gabriel a Maria,
noia verge de Natzaret. I ens fixem en la salutació de l’àngel que
li diu “plena de gràcia”. Aquesta expressió, en la llengua grega
de l’evangeli, segons sant Lluc, és el participi del verb “agraciar”.
Indica perfecció, plenitud. Maria és totalment plena de la gràcia
de Déu. La seva concepció va ser immaculada perquè fou
concebuda sense el pecat original que travessa la humanitat
sencera, llevat de Jesús i de Maria.
Adam i Eva, els primers pares, varen cometre un pecat personal.
Aquest pecat ha afectat la naturalesa humana que ells varen
transmetre en un estat decaigut, privada de la santedat i la justícia
originals. Ens ho ensenya el Catecisme de l’Església catòlica que
ens diu que el pecat original en nosaltres és un pecat “contret” i
no pas “comès”, és un estat i no un acte (Catecisme de l’Església
Catòlica, 404).
Déu ha enviat el seu Fill per alliberar-nos del pecat. A nosaltres
aquest pecat ens és perdonat pel Baptisme, en ser batejats. Però
Déu va voler preparar en Maria una digna estança del seu Fill fet
home i concebut per obra de l’Esperit Sant.
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Un teòleg franciscà medieval, Duns Escot, diu que Déu “podia
fer-ho, calia que ho fes i, per tant, ho va fer”.
La fe en la Immaculada Concepció de la Verge Maria és ben present
en el poble fidel. A casa nostra es va difondre molt la salutació
“Ave, Maria Puríssima” i la seva resposta: “sens pecat fou
concebuda”.
En el prefaci de la missa d’avui donem gràcies a Déu perquè va
preparar en Maria “una Mare digna del seu Fill, que prefigurés
l’Església, l’esposa gloriosa del Crist, santa i immaculada”. Com
diu un himne, la Immaculada és l’obra sublim de Déu omnipotent.

celebracions
◗ Solemnitat de la Immaculada Concepció.
Aquest diumenge, tot i ser Advent, l’Església
celebra la solemnitat de la Immaculada
Concepció. Amb aquest motiu el Sr. Bisbe
presidirà la Missa a les 12 del migdia, amb la
participació dels membres del Centre Cultural El
Social amb motiu de la seva festa patronal.
◗ Celebracions d’aquest cap de setmana.
Divendres, 6 de desembre, l’horari de
celebracions és a les 9 del matí, a les 12 del
migdia i a les 8 del vespre. L’endemà dissabte,
7 de desembre, és a les 9 del matí i a les 8 del
vespre. No hi ha Missa familiar a 2/4 de 7 de la
tarda.
◗ Solemnitat de la Dedicació de la Catedral. El
dimarts 10 de desembre se celebra la Dedicació
de la Catedral, que té la categoria de solemnitat
en tota la diòcesi, donada la seva importància
litúrgica. Se solemnitzarà especialment la Missa
a les 8 del vespre. En aquesta celebració rebrem
solemnement unes relíquies del beat Dr. Josep
Guardiet, per a ser guardades en el nostre temple.
El Dr. Guardiet és el primer màrtir beatificat de la
diòcesi i fou rector de la parròquia del Sant Esperit
entre els anys 1915 i 1916. Posteriorment va ser
destinat a Rubí, on morí martirialment l’any 1936.
Ens acompanyarà en la celebració Mn. Joaquim
Messeguer, actualment rector de Sant Pere de
Rubí, que farà entrega de la relíquia.
◗ Celebració de la Dominica Gaudete. El proper
diumenge, 15 de desembre, en la Missa de les
12 del migdia, la Schola Cantorum de Terrassa
acompanyarà amb els seus cants amb motiu de
la celebració del tercer diumenge d’advent,
conegut popularment com a Dominica Gaudete.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 2 de desembre,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans dels nostres
germans difunts Fernando Martínez Salmerón,
David Pérez López, Montserrat Polo Martínez i
Maria Ribalta Badia. Al cel siguin.

activitats pastorals
◗ Meditacions d’Advent a l’església de Sant
Francesc. Els dimecres del temps d’Advent tindrà
lloc, a les 7 de la tarda, una meditació a l’església
de Sant Francesc. Amb aquest motiu el rés del
rosari s’avança. Les properes meditacions seran:
✦ 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.
◗ Responsables de les capelletes de la Sagrada
Família. El proper dimecres, 11 de desembre, a
les 7 de la tarda, es reuniran els responsables
de la quinzena de capelletes de la Sagrada
Família que passen durant tot l’any per més de
cent llars de la nostra ciutat. Es tracta d’una
venerable tradició que ajuda a fer present la
Sagrada Família en les nostres famílies, invocant
la seva protecció. Les persones interessades a
rebre una capelleta a casa seva poden venir i
participar en la reunió.
◗ Col·laborar en campanyes solidàries. La
proximitat de les celebracions de Nadal ofereix
un marc apropiat per incrementar la nostra
solidaritat amb els més desfavorits. El diumenge
22 de desembre tindrà lloc la Col·lecta de Càritas
de Nadal. També es pot col·laborar amb un
donatiu a través de les Conferències de Sant
Vicenç de Paül (ES46 2100 0087 65
0201036936). Una altra possibilitat és adquirint
el proper cap de setmana un calendari del tercer
món que confeccionen els PP. Combonians, i
que cada any per aquest temps l’ofereixen a les
parròquies gràcies a la col·laboració del P. Juan
Rubio, que ens visitarà un any més.

agenda
◗ Voluntaris del temple. Dilluns, 9 de desembre,
a les 6 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Adoremus. Dijous, 12 de desembre, a 2/4 de
9 del vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Consell arxiprestal de Terrassa. Divendres, 13
de desembre, a 2/4 de 10 de la nit, en el Centre
Eclesial.
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