LA DOMINICA GAUDETE
El tercer diumenge d’Advent és conegut com la Dominica Gaudete. El
nom li ve de la primera paraula del cant d’entrada en llatí propi d’aquest
diumenge. Està tret de la carta de l’apòstol sant Pau als cristians de Filips
i diu: Gaudete semper in Domino; iterum dico, gaudete. Significa: “Viviu
sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents” (Fl 4,4). El
verb gaudere està relacionat amb la paraula gaudium (goig) i significa
“sentir goig”. Podem dir que el Sant Pare Francesc amb la seva Exhortació
“El goig de l’Evangeli” (Evangelii gaudium) ens recorda que la recomanació
de sant Pau és ben actual i ben necessària en els nostres dies.
El goig, en sentit cristià, és un dels fruits de l’Esperit Sant. Goig personal
que també s’expressa en la relació amb els altres. Per això l’apòstol
acompanya la invitació a estar contents amb aquesta indicació: “que
tothom us hagi de reconèixer com a persones de bon tracte”. I explica
el motiu per a estar contents: “El Senyor és a prop” (Fil 4,5). La litúrgia
fa ressonar aquestes paraules quan ja s’acosta el Nadal, celebració del
naixement de nostre Senyor Jesucrist.

III DIUMENGE
D’ADVENT
14 de desembre de 2014
IV Època - Número 402
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

En la primera lectura escoltem les paraules de la profecia d’Isaïes que
Jesús va llegir i comentar a la sinagoga de Natzaret afirmant que s’acomplien
en ell: “L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè el senyor m’ha
ungit, m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts” (Is 61, 1). El
cristià ha rebut la unció de l’Esperit Sant i és cridat a difondre la Bona
Nova que és l’Evangeli. Per això pot fer seva l’exclamació del profeta
Isaïes: “Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu
que m’ha mudat amb vestits de victòria” (Is 61,10).
La segona lectura és el passatge de sant Pau d’on s’han tret les paraules
del cant d’entrada característic d’aquest diumenge. L’evangeli, tret de
sant Joan Evangelista, presenta la sinceritat de sant Joan Baptista que
afirma: “Jo no sóc el Messies” i anuncia “el qui ve després de mi” referintse a Jesús.(Jo 1,20. 27)
Aquest diumenge presenta també unes característiques en l’ambientació
de la litúrgia que suavitzen l’austeritat de l’Advent. Així, el color dels morat
dels ornaments pot canviar-se pel rosat, més festiu. La música i les flors
també donen un caire de goig, sense arribar a la plenitud d’alegria
característica del Naixement del Senyor.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda, reben
el baptisme els infants Dídac Caballero Espill, Valentina
Manchado Todisco, Ivet Sánchez Marza i Mei Alejandra
Villaboa Ojeda. A les 6 de la tarda seran incorporats a
l’Església els infants Nora Arcos Santos i Daniela Plata
Cos.
◗ Celebracions penitencials de preparació per al Nadal.
Tindran lloc el dilluns dia 22 de desembre, a les 6 de la
tarda, i el dimarts dia 23 de desembre, a les 7 de la tarda.
Recordem també que cada dia, de dilluns a divendres, i
el diumenge, hi ha un prevere confessant de 7 a 8 de la
tarda.

CELEBRACIONS DE NADAL
Dia 24 de desembre, dimecres:
• 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 de la parròquia.
• Missa del Gall, a les 12 de la nit, presidida pel Sr.
Bisbe i acompanyada amb els cants pels grups de
joves de la parròquia.
Dia 25 de desembre, dijous:
• Missa a les 9 i a les 10 del matí.
• Missa Solemne, a les 12 del migdia, presidida pel
Sr. Bisbe, amb Benedicció Apostòlica. Acompanyarà
la celebració la Capella de Música de la Catedral.
• Missa a les 8 del vespre.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 15 de desembre,
a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 15 de desembre, a
6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 17 de desembre,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis, i missa
a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Responsables de les capelletes de la Sagrada Família.
Dimecres, dia 17 de desembre, a les 6 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 19 de desembre,
a les 6 de la tarda.

activitats pastorals
◗ Recollida d’aliments. Aquest cap de setmana té
lloc la recollida d’aliments per a les famílies
necessitades. En aquesta ocasió es demana que es
porti oli, llet i llaunes de tonyina, que seran distribuïts
a través de les Conferències de Sant Vicenç de Paül.
◗ Tercera trobada arxiprestal d’agents de pastoral.
Aquest diumenge, 14 de desembre, a la tarda té
lloc la tercera trobada arxiprestal de responsables i
col·laboradors en les diverses activitats de les setze
parròquies del nostre arxiprestat. En aquesta ocasió
es farà en el Monestir de les Carmelites Descalces,
amb motiu de l’Any Jubilar Teresià. Començarà a
2/4 de 5 de la tarda amb una conferència sobre la
pregària en Santa Teresa, i continuarà amb una
reflexió compartida sobre com potenciar la pregària
i l’espiritualitat en les nostres parròquies, i s’acabarà
amb la pregària de Vespres.
◗ Conferència mensual. Dissabte que ve, dia 20 de
desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc a la
Sala Capitular la conferència organitzada pel Grup
Avant de la Federació. En aquesta ocasió
Mons. Joan E. Jarque parlarà sobre “Terra Santa. El
cinquè evangeli”.
◗ XXII Concert de Nadal. El dilluns dia 22 de
desembre, a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc a la
Catedral el tradicional concert de Nadal. En aquesta
ocasió anirà a càrrec del Cor infantil Amics de la
Unió, sota direcció de Josep Vila i Jover. Interpretaran
obres nadalenques. Les entrades anticipades es
poden adquirir en el despatx parroquial, de dilluns
a divendres, de 6 a 8 del vespre.
◗ Col·lecta de Nadal de Càritas. Como cada any a
les vigílies de Nadal, diumenge vinent tindrà lloc
aquesta col·lecta. Que la nostra generositat sigui ben
responsable en aquests moments de profunda crisi
en què l’Església Catòlica està mostrant una vegada
més la seva proximitat i l’expressió de l’Amor de Déu
ajudant tantes famílies necessitades.
◗ Pastorets de l’Esplai 0.5. El proper diumenge,
dia 21 de desembre, tindrà lloc la representació dels
Pastorets, organitzada per l’Esplai 0.5 de la parròquia.
Serà a les 5 de la tarda en el Saló d’actes del Col·legi
de les Carmelites de la Caritat Vedruna, en el carrer
del Vall.
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