LAUDES I VESPRES: LA
PREGÀRIA DE L’ESGLÉSIA
De fa anys a la Catedral i parròquia del Sant Esperit es prega
comunitàriament amb Laudes (els feiners a 2/4 de 9) i Vespres,
seguides de l’Exposició del Santíssim (els diumenges a les 7 del
vespre). Són els dos moments principals de pregària de l’Església i
fan corona al voltant de la Missa. En elles resem amb salms, himnes
i càntics espirituals, tal com ens ensenya sant Pau (Colossencs 3,16).
Els salms són pregàries inspirades per Déu al poble d’Israel. Jesús
els va resar i els cristians les hem conservat. Així, en la Missa, després
de la primera lectura, tenim el salm responsorial. Al començament
poden venir de nou, però ens hi anirem familiaritzant.
En els Laudes –nom que significa lloances- amb la sortida del sol
després de la fosca de la nit, recordem la Resurrecció de Jesucrist.
Són pregària del matí (primer salm), de lloança (tercer salm) i
d’oferiment del dia (pregàries).
Les Vespres, en fer-se fosc, recorden el sacrifici de Crist i demanem
que torni i ens doni la gràcia d’una llum eterna. Donem gràcies pel
que hem rebut o hem fet rectament durant la jornada. La nostra
pregària puja com l’encens a la presència del Senyor en l’ofrena del
capvespre (Salm 140,2)
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Els Laudes comencem amb el salm invitatori, que convida a la
pregària. Tant Laudes com Vespres contenen l’himne, tres salms i
una lectura breu. En els Laudes recitem el càntic de Zacaries en el
naixement del seu fill Joan Baptista. En les Vespres resem amb el
càntic de Maria, la Mare de Déu, en rebre la felicitació de la seva
parenta Elisabet. Després fem les pregàries i acabem resant el
Parenostre i l’oració conclusiva.
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Aquestes hores es poden resar individualment amb el llibre o amb
l’aplicació al mòbil. Es recomana, però, fer-ho en comunitat. Tant
Laudes com Vespres duren aproximadament un quart d’hora i tenim
els llibres per a ús dels fidels a la Capella del Santíssim.

DIUMENGE VI
DURANT L’ANY
16 de febrer de 2020

Ara que s’acosta el temps de la quaresma és un bon moment per
endinsar-nos en la pregària de l’Església que fa seva la pregària de
Crist i fer el propòsit, entre d’altres, de participar en aquestes
celebracions, ja sigui els dies feiners o el diumenge a la tarda.

celebracions
◗ Baptisme. Aquest dissabte, 15 de febrer, a les
5 de la tarda. rep el baptisme l’infant Mar
Camenforte Castillo.
◗ Festa de Sant Antoni Abat. Aquest dissabte,
en la Missa de les 8 del vespre, hi participen els
membres de l’Associació Amics de Sant Antoni
Abat, amb la presència de la Bandera, la Junta
Directiva i socis, amb motiu de la celebració de
la seva festa a la ciutat de Terrassa.
◗ Missa amb motiu de l’aniversari del traspàs
de D. Luigi Giusanni. El proper dissabte, 22 de
febrer, a les 8 del vespre, Mons. Salvador Cristau
presidirà la Missa amb motiu de l’aniversari de
la mort del prevere italià D. Luigi Giusanni,
fundador del Moviment Comunió i Alliberament.
Hi participaran els membres d’aquest moviments
presents a la diòcesi.
◗ Adoració al Santíssim. És bo recordar els tres
moments setmanals que a la parròquia es fa
adoració al Santíssim: cada dimecres, de 2/4 de
10 del matí a les 7 de la tarda, a l’església de Sant
Francesc; cada dimecres, també a la Catedral,
després de la Missa de les 8 del vespre i fins a
2/4 de 10 del vespre; i cada dijous, a la Catedral,
de les 6 a les 8 del vespre.
◗ Exèquies. El dissabte 8 de febrer es
celebraren a les 16h les exèquies per la Sra.
M. Carmen Atienza Martínez, que havia mort
el dijous als 86 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 10 de febrer,
en la Missa de les 8 del vespre es va pregar
per l’etern descans del nostre germà difunt
Àngel Llopis Carcagente. Al cel sigui!

activitats pastorals
◗ Consell Pastoral Parroquial. Dimecres, 19
de febrer, a les 8 del vespre, es reunirà el
Consell pastoral en sessió ordinària. Entre altres
temes es presentarà el projecte del nou orgue de
la Catedral, així com també altres propostes
pastorals i la preparació de la Quaresma i la
Setmana Santa.

◗ Peregrinació de catequistes. El proper cap de
setmana, un grup de catequistes de Primera
Comunió de la nostra parròquia realitzarà una
peregrinació a Roma. Encomanem en la pregària
el fruit de la seva estada a la Ciutat Eterna.
◗ XV Jornada de Pastoral de la Salut. El
dissabte 22 de febrer tindrà lloc la trobada
diocesana amb tots els col·laboradors de la
pastoral de la salut de les parròquies a
l’Hospital General de Catalunya. El tema és
Acompanyar en la soledat. Començarà a
2/4 de 10 del matí i acabarà a la 1 del
migdia. L’horari previst és:
◆ 9.30h inscripcions.
◆ 10h pregària i salutació de Mons. Salvador
Cristau.
◆ 10.45h conferència sobre l’acompanyament
en la soledat a càrrec de Mn. Xavier Farrés.
Diàleg posterior.
◆ 12.15h testimonis diversos sobre l’experiència
d’acompanyament en la soledat.
Les persones que vulguin participar-hi, ja
siguin col·laboradors en la pastoral de la
salut actualment o encara no, poden
demanar més informació a Mn. Xavier o a
la sagristia.

agenda
◗ Preveres i diaques de l’arxiprestat. Dilluns,
17 de febrer, a 2/4 d’1 del migdia, en el Centre
Eclesial.
◗ Consell d’Economia. Dilluns, 17 de febrer,
a les 6 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 19 de
febrer, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Pastoral de la salut. Divendres, 21 de
febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, a la Residència
Sant Josep Oriol.
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