AQUEST NADAL, SIGUES PART
DE LA SOLUCIÓ CONTRA LA
POBRESA
Amb aquest títol, Càritas diocesana, en coordinació amb les altres Càritas
de les diòcesis amb seu a Catalunya, ha organitzat la campanya de Càritas
de Nadal enguany.
La missió de Càritas és acollir i acompanyar les persones que més ho
necessiten, i amb el suport de 16.000 particulars, 1.000 empreses i la
feina de gairebé 500 professionals i més de 12.000 voluntaris/es, Càritas
va poder atendre 360.604 persones a tot Catalunya (un 4,8% de la població
catalana) durant l’any 2016. A la diòcesi de Terrassa s’ha ajudat 90.000
persones gràcies a l’ajut de 1.500 voluntaris i professionals.
Des de Càritas es treballa per la justícia, certament, però la caritat ben
entesa transcendeix la simple justícia. No sols cal donar d’allò que tenim,
sinó també donar allò que som. Una societat justa no es promou únicament
amb relacions de drets i deures, sinó també amb relacions de gratuïtat, de
misericòrdia i de veritable comunió.
Malauradament, la tasca social de l’Església continua sent avui més
imprescindible que mai, i enguany s’ha volgut centrar la campanya en un
dels col·lectius més oblidats de la nostra societat: la gent gran. La solitud
és un tret comú en moltes de les persones grans que són acollides i
acompanyades des de Càritas.
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Un 60% de les persones grans ateses són persones que viuen soles, i per
això cal treballar per garantir-los una vida digna amb l’escalfor i
l’acompanyament que s’ofereix des de l’Església a través de les seves
institucions. Per fer-ho, cal continuar sumant més persones compromeses,
persones que vulguin compartir les seves capacitats, els seus recursos i les
seves esperances per avançar en la construcció d’una societat més
acollidora, inclusiva i justa.
En la proximitat de les festes de Nadal, la comunitat cristiana expressa una
vegada més aquella solidaritat i germanor que neix precisament de l’amor
de Déu, que s’encarna i pren fesomia plenament humana en el Fill de Déu.
Aquest cap de setmana té lloc la col·lecta de Càritas de Nadal.

celebracions
◗ Dominica gaudete. Aquest diumenge se celebra
la “Dominica gaudete”, celebració litúrgica del
diumenge III d’Advent, que pren el seu nom del llatí
i indica la proximitat del Nadal. La litúrgia deixa
momentàniament el seu to d’austeritat i recolliment
i expressa la joia continguda per la imminència del
Nadal. En la Missa de les 12 del migdia, hi
participarà la Schola Cantorum de Terrassa.
◗ Baptismes. Aquest cap de setmana reben el
baptisme els infants Nora Garcia Mozos, Elías Gabriel
Karza de Diego, Marc Mendes Gumà, Arana Mores
Ibarra i Júlia Ortiz Encinas.
◗ Celebracions de la Reconciliació. Les dues
celebracions comunitàries previstes com a
preparació per al Nadal seran dilluns, 18 de
desembre, a les 6 de la tarda, i dimecres, 20 de
desembre, a les 7 de la tarda.
◗ Horari de celebracions del proper cap de
setmana. El proper cap de setmana l'horari previst
de celebracions és el següent:
❉ Dissabte, dia 23 de desembre: Missa a les 8
i a les 9 del matí i a 2/4 de 8 del vespre.
❉ Diumenge, dia 24 de desembre: Missa a les
8 i a les 10 del matí i a les 12 del migdia.
❉ Solemnitat de Nadal: Missa familiar de vigília,
el diumenge 24 de desembre a 2/4 de 7 de la
tarda; Missa del Gall, a les 12 de la nit; i Missa
del dia de Nadal a les 9 i a les 10 del matí, a les
12 del migdia i a les 8 del vespre. El Sr. Bisbe
presidirà la Missa del Gall i la Missa de Nadal
de les 12 del migdia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 11 de desembre,
en la Missa de les 8 del vespre s’ha pregat
especialment pel descans etern del nostre germà
difunt Bartomeu Sanahuja Boada. Al cel sigui.
◗ Adoració a Sant Francesc. Els dimecres 27 de
desembre i 3 de gener no hi haurà Adoració a
l’església de Sant Francesc perquè coincideixen
amb les vacances de Nadal.

visita pastorals
❉ Diumenge, 17 de desembre: Mons. Saiz
Meneses presideix la Missa a les 11 del matí a
l’església de Sant Francesc, visita el temple i es
reuneix amb els responsables que vetllen pel seu
manteniment i atenció.
❉ Dilluns, 18 de desembre: Mons. Salvador
Cristau visitarà, a les 4 de la tarda, l’Escola
Vedruna, i a les 7 de la tarda es reunirà amb els
membres de la Confraria del Sant Crist.
❉ Dimecres, 20 de desembre: Mons. Salvador
Cristau visitarà, a les 7 de la tarda, el Cub Sínia,
i a les 9 de la nit es reunirà amb els grups de
matrimonis i adults (Grup d’Espiritualitat
Matrimonial, Pares 5.5, Grup de matrimonis
joves i Grup d ‘aprofundiment en la fe), i a les 9 de
la nit també Mons. Saiz Meneses es reunirà
amb els responsables dels Recessos d’Emmaús.
❉ Divendres, 22 de setembre: Mons. Saiz
Meneses es reunirà, a les 8 del vespre, amb els
grups de litúrgia i celebracions (Equip de litúrgia,
Grup de lectors, Schola Cantorum de Terrassa,
Capella de Música, Voluntaris del temple, Comissió
de Corpus i Servei d’Ordre).
❉ Dimecres, 17 de gener: el Sr. Bisbe visita el
Centre Valira a les 2 del migdia.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 20 de
desembre, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis, i Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 21 de desembre, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Trobada de Nadal dels joves. Divendres, 22 de
desembre, a partir de les 8 del vespre.
◗ XXV Concert de Nadal: Divendres, dia 22 de
desembre, a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc a la
Catedral el tradicional concert de Nadal, que
enguany arriba a la seva vint-i-cinquena edició i
que serà presidit pel Sr. Bisbe. Hi actuarà el Cor
de la Unió de Granollers i la Orquestra Camerata
Egara i quatre solistes vocals. Interpretaran peces
de J.S.Bach, A.Vivaldi i A.Corelli, mestres del
barroc europeu. Les entrades anticipades es poden
adquirir en el despatx parroquial, de dilluns a
divendres, de 6 a 8 del vespre.
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