LA SEGONA LECTURA DELS
DIUMENGES D’ADVENT
El diumenge primer d’Advent vàrem llegir un passatge de la carta
de Sant Pau als cristians de Roma. És la carta en què trobem més
desenrotllat el seu pensament, la que més ha influït en la teologia.
Sant Pau convida a estar desperts i ser conscients que tenim la
salvació més a prop nostre que quan vam abraçar la fe. Per això
cal deixar les obres pròpies de la fosca: l’abús de menjar i beure,
els plaers dolents i les impureses, les renyines i les enveges. I
revestir-se de Jesucrist, el Senyor. Aquest text és el que va llegir
Sant Agustí en el jardí de la casa on s’estava a Milà i des d’aleshores
la seva vida va canviar per a bé.
El diumenge segon, en la mateixa Carta als Romans, l’apòstol
recorda que les Escriptures (l’Antic Testament, diem nosaltres)
donen consol i ajuden a mantenir l’esperança. De fet, aquesta és
la virtut que més remarquem en el temps d’Advent. Demana que
Déu els concedeixi d’estar ben avinguts, d’estar d’acord en Jesucrist.
I fa una crida a acceptar-se els uns als altres, jueus i gentils. Crist
es va posar al servei del poble jueu perquè s’acomplissin les
Escriptures i obre la salvació als altres pobles que així lloen Déu.
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El diumenge tercer –és a dir, avui- es caracteritza per la invitació
a l’alegria, al goig. El cant d’entrada recull una invitació de Sant
Pau en la Carta als Filipencs: “Viviu sempre contents en el Senyor;
ho repeteixo, viviu contents. El Senyor és a prop”. Ara que s’acosta
el Nadal l’Església expressa la seva alegria espiritual també amb
signes externs: el color rosat dels ornaments, les flors, la música.
És la Dominica Gaudete que vol dir: “viviu contents”. La segona
lectura en aquesta ocasió és de la carta de l’apòstol Sant Jaume:
convida a tenir paciència fins que vingui el Senyor. Posa l’exemple
del pagès que espera les pluges primerenques i tardanes que
assaonen la terra perquè doni els seus fruits. I també l’exemple
dels profetes que van parlar en nom del Senyor.
Diumenge vinent, quart diumenge d’Advent, tornem a la carta de
Sant Pau als Romans. Llegim el començament de la carta en què
Sant Pau es presenta com a apòstol cridat per Déu a anunciar a
tots els pobles la Bona Nova que es refereix al seu Fill Jesucrist.
Ell, pel seu llinatge humà, és descendent del rei David, però és
també Fill de Déu. Entre aquests pobles, cridats a ser obedients
a la fe, hi són els cristians de Roma. Ho llegim com a dirigit a
nosaltres, creients en Crist.

celebracions
◗ Dedicació de la Catedral. Aquest dissabte
dia 10 de desembre se celebra la Solemnitat
de la Dedicació del temple del Sant Esperit.
La Missa serà a les 8 i a les 9 del matí.
Seguidament té lloc una jornada de portes
obertes al temple, en què el Sr. Joan A. Pujals
oferirà una visita guiada al temple i el museu
entre les 10 i les 11 del matí. A la tarda se
celebrarà únicament la Missa a 2/4 de 8 del
vespre; no hi haurà Missa familiar.
◗ Baptisme. Aquest diumenge, a les 5 de
la tarda, reben el baptisme els infants
Emma Guillermo Moreno i Wesley Trinidad
Ramírez.
◗ Exèquies. El divendres 2 de desembre, a
les 11 del matí, tingueren lloc les exèquies pel
Sr. Albert de Castro Viñets, mort el dia 30 de
novembre als 76 anys. I el dissabte dia 3 de
desembre se celebraren pel Sr. Miquel Mas
Moga, que va morir el dia 2 de desembre als
88 anys. Descansin en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 5 de
desembre, en la Missa de les 8 del vespre, vam
pregar per l’etern descans de la nostra germana
Remei Tudó Junyent, i tinguérem un record
per Núria Bertran en el segon aniversari de la
seva mort.

activitats pastorals
◗ XXIV Concert de Nadal. Divendres que ve, dia
16 de desembre, a 2/4 de 10 de la nit, tindrà
lloc a la Catedral el tradicional concert de Nadal
càrrec del Cor Geriona. Les entrades anticipades
es poden adquirir en el despatx parroquial de
dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre.
◗ Meditació d’Advent. Serà dimecres, dia 14
de desembre, a les 7 de la tarda, a l’església de
Sant Francesc, a càrrec del P. Juan Garcia SDB.
◗ Flaix de Càritas. El dia 14 de desembre, a
Càritas Arxiprestal de Terrassa, durant tot el
dia, des de les 10 del matí fins a les 7 de la
tarda, es poden veure i comprar guarniments
per al Nadal confeccionats per les participants
del nostre projecte “Fira.” La mostra durarà
del dia 14 de desembre al 20 de gener del
2017, excepte festius.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 12 de
desembre, a les 6 de la tarda.
◗ Capelletes de la Sagrada Família. Dimarts,
dia 13 de desembre, a les 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 14 de
desembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’estudis, i Missa a les 7.
◗ Reunió de l’Equip del CPM. Dimecres, dia
14 de desembre, a 2/4 de 10 de la nit.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, dia 16 de
desembre, a 2/4 de 7 de la tarda.

EL SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ
Fragments de la carta “Misericordia et misera” del papa Francesc.
8. La celebració de la misericòrdia té lloc de manera especial en el Sagrament de la
Reconciliació. És el moment en què sentim l’abraçada del Pare, que surt al nostre encontre
per restituir-nos de nou la gràcia de ser els seus fills. Som pecadors i carreguem amb el pes
de la contradicció entre el que volem fer i el que, en canvi, fem (cf. Rm7,14-21); la gràcia,
però, ens precedeix sempre i adopta el rostre de la misericòrdia, que es realitza eficaçment
amb la reconciliació i el perdó. Déu fa que comprenguem el seu immens amor justament
davant la nostra condició de pecadors. La gràcia és més forta i supera qualsevol possible
resistència, perquè l’amor ho pot tot (cf. 1Co13,7).
En el Sagrament del Perdó, Déu mostra la via de la conversió cap a ell, i ens convida a experimentar
de nou la seva proximitat. És un perdó que s’obté, abans de res, començant per viure la caritat.
Ho recorda també l’apòstol Pere quan descriu que «l’amor cobreix una multitud de pecats» (1Pe
4,8). Només Déu perdona els pecats, però vol que també nosaltres estiguem disposats a perdonar
els altres, com ell perdona les nostres faltes: «Perdoneu les nostres ofenses, com també nosaltres
perdonem els qui ens ofenen» (Mt 6,12).
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