L’ADVENT, TEMPS D’ESPERANÇA
El mes de desembre ens ve ambientat espiritualment pel temps d’Advent,
que ens porta fins al Nadal. L’Advent és un temps d’espera, d’expectativa,
d’esperança.
L’Advent té dues orientacions que s’entrellacen. Tots sabem que és el
temps de preparació del Nadal, a l’església i a casa. El Nadal commemora
la primera vinguda del Fill de Déu als homes. Durant l’Advent ens
preparem per a celebrar aquesta vinguda i això ens porta a esperar la
vinguda definitiva del Senyor Jesucrist quan s’acabi la història d’aquest
món que passa. En la Missa, després de la consagració, diem: “Esperem
el vostre retorn, Senyor Jesús”. Aquesta espera s’expressa amb més
intensitat per Advent.
En la primera part del temps d’Advent (fins al dia 16 de desembre) ens
acompanyen les lectures del profeta Isaïes i la predicació de sant Joan
Baptista, el darrer dels profetes que mostrà Jesús present enmig dels
homes. És un temps en què se’ns convida especialment a la conversió
i la preparació per la vinguda definitiva del Senyor. A partir del dia 17
comença una segona part de l’Advent en la qual seguim els evangelis
de la infància de Jesús (sant Mateu i sant Lluc) aturant-nos abans del
Naixement, que celebrem per Nadal. Així recordem els anuncis de l’àngel
a Zacaries i a Maria, la visitació de Maria a la seva parenta Elisabet, el
naixement de Joan Baptista, fill de Zacaries i Elisabet, l’arbre genealògic
de Jesús, que ens porta des del patriarca Abraham fins a sant Josep de
Natzaret, l’espòs de la Verge Maria, de la qual nasqué Jesús, el Salvador
del món.
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La segona part de l’Advent es caracteritza també per les antífones
anomenades de la O. Amb elles invoquem Jesús com a Saviesa de
l’Altíssim, Senyor, Rebrot de Jesè, Clau de David, Orient, Rei i desitjat
de les nacions i Emmanuel (Déu amb nosaltres). I demanem la seva
vinguda.
És veritat que els dies abans de Nadal podem tenir feina per a preparar
les festes. Però, amb el Prefaci II d’Advent, recordem la Mare Verge que
esperà plena d’amor el seu Fill. Que ell ens trobi vetllant en l’oració i
cantant la seva lloança.
TROBADA PARROQUIAL, dimarts, 4 de desembre, a la Sala Capitular.
❉ 8 del vespre: pregària i presentació.
❉ ¼ de 9 del vespre:
Conferència de Mn. Carles Cahuana, Secretari General i Canceller, i presentació
del nou Pla Pastoral Diocesà: Una Església a l’encontre de la persona.
Presentació de les accions del Pla Pastoral Diocesà per al curs 2018-2019.
Col·loqui amb el ponent.
❉¼ de 10 de la nit: informacions vàries.
❉ 2/4 de 10 de la nit: refrigeri final i cloenda.

celebracions
◗ Celebració del 75 aniversari de l’Agrupació de
Pessebristes de Terrassa. Amb aquest motiu, Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses presideix la Missa a les 12
del migdia a la Catedral i, seguidament, a la 1 del
migdia, farà la Benedicció dels pessebres d’enguany.
◗ Horari de misses del dia 6 de desembre. El
proper dijous 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, divendres, 7 de desembre. a les 8 del
vespre. Celebracions del 8 de desembre: a les 9 i a
les 10 del matí i a les 12 del migdia, presidida per
Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar, amb la
participació dels membres del Centre Cultural El
Social amb motiu de la seva festa patronal. Al
vespre hi haurà només Missa a les 8 i serà de vigília
del diumenge.
◗ Diumenge II d’Advent. Diumenge vinent, 9 de
desembre, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses
presidirà la Missa a les 12 del migdia.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 26 de novembre,
en la Missa de les 8 del vespre, es va pregar
especialment per l’etern descans de les nostres
germanes difuntes Pilar Farràs Llonch i Dolors
Samper Llonch. Descansin en pau.

agenda
◗ Reunió de mossens de la parròquia. Dilluns, 3 de
desembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 5 de
desembre, a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle
d’Estudis per comentar Converses de l’ermità de
Sant Miquel de Turbians, de Mn. Francesc Cima.
Missa a les 7 de la tarda.
◗ Acollidors de Baptisme. Dimecres, 5 de
desembre, a les 8 del vespre.

activitats pastorals
◗ Col·lecta extraordinària. Aquest cap de setmana
té lloc la col·lecta extraordinària per ajudar a eixugar
el deute econòmic de la parròquia, agreujat
darrerament per les intervencions fetes a la Sala
Capitular i les teulades. També es pot col·laborar
fent-se subscriptors 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.
◗ Meditacions a l’església de Sant Francesc. Amb
motiu del temps d’Advent, cada dimecres tindrà lloc
a l’església de Sant Francesc, a les 7 de la tarda, una
meditació sobre un fragment de l’exhortació “Gaudete
et exsultate” del papa Francesc sobre la crida a la
santedat en el món contemporani. Les meditacions
seran:
✦ Dimecres 5 de desembre: “La crida a la
santedat” (capítol I), a càrrec de Mn. Paolo
Petrolillo, diaca.
✦ Dimecres 12 de desembre: “A la llum del
Mestre” (capítol III), a càrrec de Mn Xavier
Aróztegui.
✦ Dimecres 19 de desembre: “Algunes notes de
la santedat en el món actual “(Capítol IV), a càrrec
del P. Juan Garcia SDB.
Amb aquest motiu, el rés del Sant Rosari s’avança a
¾ de 7 de la tarda.

moviment de tresoreria
NOVEMBRE 2018
Ingressos
Col·lecta 04/11
Col·lecta 11/11
Col.lecta 18/11
Col·lecta 25/11
Col·lecta Germanor
Quotes fixes
Publicacions
Donatius
Total entrades

2.941,35
1.349,98
1.733,40
1.504,01
1.800,00
1.352,93
110,00
4.904,00
15.695,67

Despeses
Personal
Neteja
Germanor
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides
Diferència
Déficit acumulat

1.965,03
1.559,97
1.800,00
8,034,55
4.326,48
17.686,03
- 1.990,36
- 19.265,82
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