EL DIUMENGE DEL GOIG
El tercer diumenge d’Advent és conegut amb el nom de dominica
gaudete perquè l’antífona d’entrada comença amb aquesta
recomanació de sant Pau, treta de la carta als filipencs: “Viviu
sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. El
Senyor és a prop” (Filipencs 4,4-5).L’apòstol ens indica el motiu
del goig: el Senyor és a prop. L’Església fa ressonar aquestes
paraules quan s’acosta el Nadal, la celebració del naixement del
Senyor.
El to de goig i alegria d’aquest diumenge té la seva expressió
externa: el color rosat dels ornaments alleugereix el morat; les flors
ajuden al to de festa; la música avui no es limita a acompanyar
els cants, sinó que sona festivament tota sola.
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El goig ha de ser també la nostra actitud interior, el nostre
capteniment espiritual. Ens hi ajuda la lectura del profeta Isaïes:
“La terra eixuta s’engalana i crida de goig” (Isaïes 35,1-2).
L’apòstol sant Pau recomana, en la primera carta als cristians
de Tessalònica: “Viviu sempre contents, no us canseu mai de
pregar, doneu gràcies en tota ocasió” (1 Tessalonicencs 5,16-18).
El goig és un dels fruits de l’Esperit Sant, com ho recorda el mateix
sant Pau en la carta als cristians de Galàcia (Gàlates 5,22). La
Mare de Déu, en el seu càntic, expressa el seu goig: “La meva
ànima magnifica el Senyor i el meu esperit celebra Déu que em
salva” (Lluc 1,46-47). Quan neix Jesús l’àngel s’adreça als pastors
i els diu: “Us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran
alegria (Lluc 2,10).
En l’oració d’aquest diumenge l’Església demana: “Mireu, oh Déu,
el vostre poble, que espera ple de fe la festa del naixement del
vostre Fill; concediu-li d’arribar amb alegria a les festes de Nadal
i de celebrar-les solemnement amb el goig de l’Esperit”.

celebracions
◗ Celebració penitencial. Dimecres, 18 de
desembre, a les 7 la tarda, tindrà lloc la celebració
comunitària, amb absolució individual, a la
Catedral. Es recorda també que cada tarda, de
dilluns a divendres, i diumenge, de 7 a 8 de la
tarda, hi ha horari de confessions en el temple.
◗ Missa familiar. Els dissabtes 21 i 28 de
desembre, i 4 de gener no se celebrarà la Missa
familiar a 2/4 de 7 de la tarda. El dimarts, dia 24,
vigília de Nadal, se celebrarà la Missa familiar de
vigília de Nadal, a 2/4 de 7 de la tarda, amb la
participació d’infants i famílies de la parròquia.
◗ Adoració a Sant Francesc. Els dimecres 25 de
desembre i 1 de gener no hi haurà Adoració a
l’església de Sant Francesc perquè coincideixen
amb les festes de Nadal.
◗ Missa presidida pel Sr. Bisbe. Divendres, 20 de
desembre, el Sr. Bisbe presidirà la Missa a les 8
del vespre a la Capella del Santíssim, amb motiu
de la trobada nadalenca d’un grup de matrimonis
de la parròquia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 9 de desembre,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment pel descans etern de la nostra
Gna. Teresa Massanés Pons, religiosa vedruna,
i Antoni Figueras Morera, i es tingué un record
en l’aniversari del traspàs de Juan Antonio
Arroyo Maldonado. Al cel siguin.
CELEBRACIÓ DE NADAL
✦ Dia 24 de desembre, dimarts:
· Missa familiar i de vigília, a 2/4 de 7 de la tarda
· Vetlla de Nadal, a 2/4 de 12 de la nit, preparada
pels grups de joves.
· Missa del Gall, a les 12 de la nit, presidida per
Mons. Saiz Meneses i acompanyada amb els cants
pels grups de joves.
✦ Dia 25 de desembre, dimecres:
· Missa a les 9 i a les 10 del matí.
· Missa Solemne, a les 12 del migdia, presidida
per Mons. Josep A. Saiz Meneses, Bisbe de
Terrassa, amb Benedicció Apostòlica.
Acompanyarà la celebració la Capella de Música
de la Catedral.
· Missa a les 8 del vespre.
✦ Dia 26 de desembre, dijous, Festa de Sant
Esteve:
· Missa a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a
les 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Campanya de Nadal de Càritas. Diumenge
vinent, 22 de desembre, tindrà lloc la campanya
de Nadal de Càritas diocesana. El lema d’enguany
és Encara que no t’ho creguis, tots tenim un àngel,
que ens recorda la necessitat de la nostra
col·laboració per ajudar un gran nombre de
famílies que passen dificultats. Darrerament
l’activitat de Càritas i altres institucions benèfiques
s’ha vist incrementada pel nombre de famílies
llatinoamericanes que han de fugir dels seus països
i emigren a casa nostra.
◗ Darrera Meditació d’Advent a l’església de
Sant Francesc. Dimecres, 18 de desembre, a les
7 de la tarda, Mn. Paolo Petrolillo, diaca adscrit,
pronunciarà la darrera meditació, presentant les
cartes apostòliques de Sant Pere.
◗ Informació sobre el projecte de l’orgue nou.
Durant aquest any una comissió tècnica ha anat
treballant el projecte de l’orgue nou que s’ha de
construir i instal·lar en el cor de la Catedral. Es
tracta d’un projecte ambiciós i necessari que va
més enllà de la parròquia del Sant Esperit; és, en
el fons, un projecte de Catedral i de diòcesi, amb
repercussions a la ciutat. Aquesta comissió ha fet
arribar les seves conclusions al Sr. Bisbe, el qual
ha reflexionat sobre el tema en els diversos
organismes diocesans i s’ha decidit finalment
adjudicar el projecte al constructor Acitores,
Organería y Arte S.L. A partir d’ara, el treball
continuarà, per una banda, amb la Comissió
tècnica per acabar de concretar el projecte i, per
l’altra, amb la Comissió econòmica per a la recerca
de recursos.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, 16 de desembre, a
les 5 de la tarda.
◗ Càritas parroquial. Dilluns, 16 de desembre, a
¾ de 7 de la tarda, a la rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 18 de desembre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, cercle d’Estudis
obert, a tothom, i Missa a les 7.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 20 de desembre,
a les 6 de la tarda.
◗ Trobada de Nadal dels joves. Divendres, 20 de
desembre, a partir de 2/4 de 9 del vespre.
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