L’ADMIRABLE SIGNE DEL
PESSEBRE

El diumenge 1 de desembre el Sant Pare Francesc signà la Carta
apostòlica Admirabile signum sobre el costum de fer el pessebre. La va
signar a Greccio, a la vall de Rieti (Itàlia), on la nit de Nadal de 1223
sant Francesc d’Assís va escenificar per primera vegada el pessebre, i
en la missa de la nit de Nadal ell mateix, que era diaca, va predicar
l’homilia. Tomàs de Celano –biògraf de sant Francesc- explica que “tots
van tornar a les seves cases plens d’alegria”.
Diu el Sant Pare: “Amb aquesta Carta voldria encoratjar la bella tradició
de les nostres famílies que en els dies previs al Nadal preparen el
pessebre, com també el costum de posar-lo en els llocs de treball, a les
escoles, als hospitals, a les presons, a les places... És realment un
exercici de fantasia creativa, que utilitza els materials més dispars per
a crear petites obres mestres plenes de bellesa. S‘aprèn des d’infants,
quan el pare i la mare, al costat dels avis, transmeten aquesta alegre
tradició, que conté una rica espiritualitat popular. Espero que aquesta
pràctica mai no s’afebleixi; és més, confio que, allí on hagués caigut en
desús, sigui descoberta de nou i revitalitzada”.
El Papa Francesc recorda que l’origen del pessebre es troba en l’evangeli.
L’evangelista Lluc diu senzillament que “Maria va donar a llum el seu
fill primogènit: ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora,
perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se” (Lluc 2,7). Jesús va ser
col·locat en un pessebre; paraula que procedeix del llatí: praesepium.
El Fill de Déu, en venir a aquest món, troba lloc on els animals mengen.
El fenc es converteix en el primer llit per a Aquell que es revelarà com
“el pa baixat del cel” (Joan 6,41). Un simbolisme que sant Agustí,
juntament amb altres pares, havia captat quan escrivia: “Posat en el
pessebre, es va convertir en aliment per a nosaltres” (Sermó 189,4) En
realitat, el pessebre conté diversos misteris de la vida de Jesús i ens els
fa sentir propers en la nostra vida quotidiana.
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D’una manera particular, el pessebre és, des del seu origen franciscà,
una invitació a “sentir”, a “tocar” la pobresa que el Fill de Déu va triar
per a si mateix en la seva encarnació. I així, és implícitament una crida
a seguir-lo en el camí de la humilitat, de la pobresa, de l’anorreament,
que des de la cova de Betlem condueix fins a la Creu. És una crida a
servir-lo amb misericòrdia en els germans i germanes més necessitats
(Mateu 25,31-46).
El Papa Francesc recorda els diversos elements que posem en el pessebre:
els paisatges, el cel de nit, els estels. I els personatges: Jesús amb Maria
i Josep, els pastors, els Reis Mags, aquells savis i rics senyors d’Orient
seguint l’estrella (Mateu 2,1-12). També el costum de posar-hi d’altres
personatges que representen las santedat quotidiana.
Des del pessebre, Jesús proclama, amb humil poder, la crida a compartir
amb els últims el camí cap a un món més humà i fratern, on ningú no
sigui exclòs ni marginat.

La parròquia us desitja un Sant Nadal i
un nou any 2020 ple d’amor, felicitat i convivència!

celebracions
Solemnitat de la Nativitat del Senyor
✦ 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.

Solemnitat de l’Epifania del Senyor
✦ Dia 5 de gener, diumenge:
· Missa de vigília a les 8 del vespre.
✦ Dia 6 de gener, dilluns:
· Missa a les 9 i a les 10 del matí.
· Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida
pel Sr. Bisbe.
· Missa a les 8 del vespre.
◗ Missa familiar. La Missa familiar no se celebrarà
els dissabtes dies 21 i 28 de desembre ni el 4 de
gener. Es tornarà a celebrar a partir del dissabte
dia 11 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Adoració a Sant Francesc. Els dimecres dies 25
desembre i 1 de gener, no hi haurà Adoració al
Santíssim a l’església de Sant Francesc, pel fet de
coincidir amb les festes de Nadal.

agenda

Festa de la Sagrada Família

◗ Rosari per la Vida. El dissabte, 28 de desembre,
a 2/4 de 8 del vespre.

✦ Dia 29 de desembre, diumenge:
· Missa de vigília, el dissabte a les 8 del vespre.

◗ Responsables dels grups de joves. El dissabte,
4 de gener, a les 10 del matí.

· Missa a les 9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia,
presidida pel Sr. Bisbe, i a les 8 del vespre.

◗ Monitors de l’esplai. El dissabte, 4 de gener, a
2/4 de 8 del vespre.

· A les 7 de la tarda, organitzat per l’Associació de
la Visita domiciliària de les Capelletes de la Sagrada
Família:

◗ Junta de la Federació. El dimecres, 8 de gener,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’estudis
i Missa.

Vespres Solemnes
Consagració de les famílies, benedicció dels ciris
Benedicció amb el Santíssim
Adoració del Nen Jesús.

Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu
✦ Dia 31 de desembre, dimarts:
· Missa de vigília, a les 8 del vespre.
✦ Dia 1 de gener, dimarts:
· Missa a les 9 i a les 10 del matí.
· Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida
pel Sr. Bisbe.
· Missa a les 8 del vespre.
· Pregària per la Pau. A les 8 del vespre tindrà lloc,
a l’església parroquial de Sant Pere, la pregària
arxiprestal per la Pau.

◗ Adoremus. El dijous 9 de gener, a 2/4 de 9 de
la nit, a la Capella del Santíssim.
◗ Catequistes de primer curs. El divendres 10 de
gener, a les 6 de la tarda.
◗ Catequistes de segon curs. El divendres 10 de
gener, a les 7 de la tarda.
◗ Reunió de Pares de l’Esplai. El dissabte 11 de
gener, a ¾ de 5 de la tarda.
◗ Vespres Vocacionals. El diumenge 12 de gener,
a les 7 de la tarda.
El despatx parroquial restarà tancat del 23 de
desembre al 6 de gener.
El Butlletí tornarà a ser publicat a partir del dia 12
de gener de 2020.
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