L’ADVENT I LA PARAULA
DE DÉU
L'any passat, amb motiu del primer diumenge d’Advent, els Bisbes de la
Tarraconense van convidar a dedicar un temps a fer present la centralitat
de la Paraula de Déu en la vida de cada cristià i de l’Església en general.
L’inici d’un nou Any Litúrgic amb el que comporta de canvi de Leccionari
pel que fa a la proclamació de les lectures en la celebració eucarística
esdevé una ocasió propícia per mostrar aquesta centralitat que té la
proclamació de la Paraula de Déu en la vida de l’Església. Aquest canvi de
Leccionari (llibre de les lectures) es visualitza a l’inici de la celebració quan
el celebrant inicia la processó d’entrada portant aquest Llibre solemnement
i col·locant-lo en l’ambó amb la màxima dignitat possible.
Aquest signe que inicia la celebració de la Missa en el primer diumenge
d’Advent, ha de tenir d’alguna manera repercussió en la vida de cada cristià
que participa en l’assemblea litúrgica.
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L’exhortació postsinodal Verbum Dei, sobre La Paraula de Déu en la vida i
la missió de l’Església, de l’any 2010, promulgada pel papa Benet XVI,
recordava que: “si bé és veritat que la litúrgia és el lloc privilegiat per a la
proclamació, l'escolta i la celebració de la Paraula de Déu, és ben cert també
que aquesta trobada ha de preparar els cors dels fidels i, sobretot, ha de ser
aprofundida i assimilada per ells. En efecte, la vida cristiana es caracteritza
essencialment per la trobada amb Jesucrist, que ens crida a seguir-lo. Per
això, el Sínode dels Bisbes ha reiterat més d'una vegada la importància de
la pastoral en les comunitats cristianes, com a àmbit propi en el qual recórrer
un itinerari personal i comunitari pel que fa a la Paraula de Déu, de manera
que aquesta sigui realment el fonament de la vida espiritual. Al costat dels
Pares sinodals, expresso el viu desig que floreixi una nova etapa de més
amor a la Sagrada Escriptura per part de tots els membres del Poble de
Déu, de manera que, mitjançant la seva lectura orant i fidel al llarg del
temps, s'aprofundeixi la relació amb la persona mateixa de Jesús ».
Aquesta exhortació, fruit del treball del Sínode de Bisbes de l’any anterior,
assenyala també diversos àmbits de la vida de l’Església en els quals és
molt convenient no sols la familiarització amb la Paraula de Déu, sinó
sobretot el seu ús com a font de formació i vida espiritual. Entre altres coses,
recorda que cal formar els infants i joves a través de la catequesi ensenyant
a fer servir la Bíblia; també convida a la formació bíblica dels cristians en
general a través dels cursos que s’ofereixen sovint. Els grups de matrimonis
i d’adults cristians també són convidats a reflexionar amb la Paraula de Déu
en les seves trobades. El papa recorda la importància de pregar amb la Bíblia
en la llar amb tota la família reunida. I en cada cristià, personalment, la
pregària diària ha d’estar fonamentada en aquesta Paraula que il·lumina,
orienta i guia, perquè en definitiva és Déu mateix qui s’adreça a nosaltres
amb la seva Paraula. Aquest temps d’Advent ens hi pot ajudar.

celebracions
◗ Horari de misses del dia 6 de desembre. El
proper dimecres, dia 6 de desembre, festa civil,
l’horari de les celebracions de la Missa serà a les
9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Solemnitat de la Immaculada Concepció. L’horari
de les celebracions amb motiu de la Solemnitat de
la Immaculada serà el següent: missa de vigília
el dijous 7 de desembre a les 8 del vespre;
celebracions del 8 de desembre a les 9 i a les 10
del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
En la Missa de les 12 del migdia, hi participaran
els membres del Centre Cultural El Social, amb
motiu de la seva festa patronal.
◗ Missa estacional d’inici de la Visita Pastoral.
Mons. Josep Àngel Saiz Meneses presidirà la Missa
el dia 8 de desembre a les 12 del migdia amb motiu
de l’inici de la Visita Pastoral a la parròquia. Mn. Fidel
Catalán, Rector de la parròquia, sortirà a l’atri del
temple a rebre el Sr. Bisbe, Pastor de la diòcesi, el
qual besarà el Lignum Crucis i aspergirà amb aigua
beneïda els presents. Seguidament entrarà al
temple i es dirigirà a la Capella del Santíssim per
pregar uns moments en silenci. A continuació
presidirà la Missa Estacional. Amb aquest motiu es
prega els feligresos que participin especialment en
aquesta celebració.
◗ Exèquies. Dissabte passat, dia 25 de novembre,
a les 11 del matí, se celebraren les exèquies pel
Sr. Hernán Urdaneta Bermúdez, que havia mort el
dijous dia 23 de novembre als 84 anys. Descansi
en pau.
◗ Missa exequial. El dilluns dia 27 de novembre a
la Missa de les 8 del vespre es va pregar per l’etern
descans dels nostres germans difunts Rosa Mas
Marsellés i Hernán Urdaneta Bermúdez.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la darrera col·lecta extraordinària d’aquest any
per les necessitats de la parròquia, especialment pel
pagament d’obres de manteniment del temple. Des
del Consell d’Economia de la parròquia es demana
un esforç als feligresos per tal col·laborar-hi.
També es pot fer a través donatius (ES98 0182
6260 0302 0013 0534 del BBVA i ES82 2100
3385 3622 0009 3346 de La Caixa) o fent-se
subscriptor de la parròquia.

◗ Terrassenc de l’Any. Aquest dissabte, a les 7
de la tarda, es fa el lliurament de premis de
Terrassenc de l’Any que organitza el Centre Cultural
El Social i que forma part de la Fundació Centre
Social Catòlic. Entre els guardonats d’enguany es
troben dos feligresos col·laboradors de la parròquia
en diversos àmbits de voluntariat, la Sra. M. Lluïsa
Domingo Santacana i el Sr. Miquel Font Roca. A
ells la felicitació de la parròquia per aquest
reconeixement tan merescut.
◗ Visita Pastoral. Durant aquesta setmana el
calendari previst de la Visita Pastoral és el següent:
❉ Divendres, 8 de desembre: després de la
Missa Estacional, el Sr. Bisbe visita la Fundació
Centre Social Catòlic amb motiu de la festa
patronal.
❉ Dissabte, 9 de desembre: a partir de les 11
del matí, el Sr, Bisbe mantindrà la conversa
personal amb tres dels preveres que serveixen
la parròquia. Seguidament, a les 2 del migdia,
visitarà la comunitat de Filles de la Caritat i la
Fundació Busquets.
❉ Diumenge, 10 de desembre: a les 2 del
migdia, el Sr. Bisbe visitarà l’església de Sant
Jaume en el Pla de Bonaire, i es reunirà amb
els matrimonis que vetllen pel manteniment del
temple i l’atenció als feligresos.

moviment de tresoreria
NOVEMBRE 2017
Ingressos
Col·lecta 05/11
Col·lecta 12/11
Col·lecta 19/11
Col·lecta 26/11
Col·lecta Germanor
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

3.462,44
523,01
2.257,56
1.869,39
1.800,00
1.837,63
600,00
1.445,41
13.795,44

Despeses
Col·lecta Germanor
1.800,00
Personal
2.314,22
Neteja
1.544,52
Manteniment i Subministraments
7.067,33
Fons comú diocesà
4.299,76
Total sortides
17.025,83
Diferència
Dèficit acumulat

-3.230,39
5.160,93
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