III SETMANA DE LA BÍBLIA
Entre els dies 26 de novembre i 1 de desembre, és a dir, entre la
solemnitat de Crist Rei i el primer diumenge d’Advent, se celebra a
totes les diòcesis amb seu a Catalunya la III Setmana de la Bíblia.
Aquest iniciativa recull la invitació del papa Francesc l’any 2016 en
la cloenda de l’Any de la Misericòrdia, quan demanava que seria
oportú que cada comunitat, un diumenge de l’Any Litúrgic, renovés
el seu compromís a favor de la difusió, coneixement i aprofundiment
de la Sagrada Escriptura. I afegia encara: caldria enriquir aquest
moment amb iniciatives creatives, que animin els creients a ser
instruments vius de la transmissió de la Paraula (Carta apostòlica
Misericordia et misera, núm.7).
Enguany, el lema d’aquesta setmana és La Paraula és molt a prop
teu (Dt 30,14), i esdevé una invitació a envigorir la proximitat de la
Paraula de Déu en la vida personal i comunitària. Per tal d’ajudar-hi,
els nostres Bisbes han patrocinat l’edició del llibre dels Fets dels
Apòstols per tal que sigui distribuït gratuïtament a les parròquies i
comunitats de cada diòcesi.
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Com ja sabem, aquest llibre, el cinquè del Nou Testament, que té
per autor l’evangelista Sant Lluc, presenta els començaments de la
vida de l’Església després de l’Ascensió del Senyor fins a l’arribada
de Sant Pau a Roma. Un periple de 30 anys aproximadament en els
quals trobem l’acció del Sant Esperit de Déu, que guia l’Església
naixent per complir el mandat missioner del Senyor i fer arribar la
Bona Nova de la Salvació a tots els pobles coneguts. La seva lectura,
reflexió i meditació ens pot esperonar a viure la fe enmig d’una
societat secularitzada i plural, tal com feren els primers cristians.
Una bona manera de viure aquesta Setmana de la Bíblia, i també tot
el temps de l’Advent, és dedicar un temps a la formació a través de
la lectura i reflexió d’aquest llibre sagrat. Es pot fer a nivell personal,
o també dedicant un temps en els diversos grups de la parròquia,
tant d’adolescents i joves com d'adults, catequistes, voluntaris,
animadors, matrimonis, monitors, etc.
Les persones i grups interessats a tenir aquest llibre per a la seva
formació poden demanar-lo a un dels mossens en la sagristia.

celebracions
◗ Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers.
Aquest diumenge es clou l’any litúrgic amb la
celebració de la solemnitat de Jesucrist, Rei
de l’Univers. Amb aquest motiu, l’Apostolat de
l’Oració convida als següents actes:
✶ A les 12 del migdia: celebració solemne
de l’Eucaristia.
✶ A les 7 de la tarda: Vespres Solemnes,
Acte de consagració i Benedicció amb
el Santíssim.
✶ Dilluns dia 26: a les 12 del migdia, missa
pels difunts de l’Apostolat de l’Oració.
◗ Celebració del 75 aniversari de l’Agrupació
de Pessebristes de Terrassa. Enguany se
celebra el 75 aniversari d’aquesta associació
vinculada des dels seus orígens a la parròquia
del Sant Esperit. Amb aquest motiu Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses presidirà diumenge
vinent la Missa a les 12 del migdia a la Catedral
i, seguidament, a la 1 del migdia, farà la
Benedicció dels pessebres d’enguany. La
parròquia felicita de tot cor l’Associació de
Pessebristes de Terrassa per aquest feliç
aniversari i especialment per la seva dedicació,
any rere any, a fer-nos viure més de prop el
sentit del Nadal.
◗ Cadena de Pregària per les Vocacions.
Divendres, 30 de novembre, és el darrer dia
de la Cadena de Pregària per les Vocacions.
Aquell dia tots els membres del Grup de
Pregària per les Vocacions són convidats a
participar en la Missa a les 8 del vespre.
Igualment, el diumenge 2 de desembre, en la
Pregària de Vespres amb intenció pel foment
de les vocacions a les 7 de la tarda.
◗ Exèquies. Dimarts passat, 20 de novembre,
a les 4 de la tarda, se celebraren les exèquies
per la Sra. Pilar Farràs Llonch, que havia mort
el diumenge 18 de novembre als 89 anys.
Descansi en pau.
◗ Missa dels difunts. Dilluns passat, 19 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre vam
pregar per l’etern descans dels nostres
germans difunts Jaume Gumà Grau i Josep
Borràs Estrada. Al cel siguin!

activitats pastorals
◗ Mesures cautelars en el cor. Com s’haurà
pogut comprovar, s’ha hagut de col·locar una
xarxa a la part inferior del cor de la Catedral.
Es tracta simplement d’una mesura cautelar
per evitar els possibles petits despreniments
del revocat del cor i que això pogués afectar
els feligresos.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
que es fa cada primer cap de setmana de mes
per ajudar a eixugar el deute econòmic de la
parròquia, agreujat darrerament per les
intervencions fetes a la Sala Capitular i
teulades. També es pot col·laborar fent-se
subscriptor i a través de donatius a un dels
següents comptes:
ES98 0182 6260 0302 0013 0534 del BBVA
ES82 2100 3385 3622 0009 3346 de La
Caixa.
◗ Reunió formativa de catequistes. Divendres,
30 de setembre, tindrà lloc una reunió de
formació de l’equip de catequistes de Primera
Comunió, a les 6 de la tarda. En aquesta
ocasió Mn. Marcos Aceituno, Doctor en
Teologia Bíblica i Cap de Departament de
Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya,
presentarà els profetes de l’Antic Testament.

agenda
◗ Junta de la Confraria del Sant Crist.
Dimarts, 27 de novembre, a les 7 de la tarda,
a la sagristia de la Catedral.
◗ Responsables de l’Esplai. Dimecres, 28
de novembre, a les 8 de la tarda.
◗ Consell d’Economia. Divendres, 30 de
novembre, a les 7 de la tarda.
◗ Consell arxiprestal. Divendres, 30 de
novembre, a 2/4 de 10 del vespre, en el
Centre Eclesial.
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