TOTHOM MEREIX UNA LLAR

AQUEST NADAL SIGUES PART DE
LA SOLUCIÓ CONTRA LA POBRESA
Diumenge vinent, 23 de desembre, tindrà lloc la Campanya de
Nadal de Càritas Diocesana en les parròquies de la diòcesi.
Aquesta Campanya, a les portes immediates de les celebracions de
Nadal, ens porta de bell nou la joia de la celebració del naixement
del Fill de Déu fet home, que ve a redimir l’ésser humà i a retornar-li
la seva dignitat de fill estimat de Déu, tant la material com l'espiritual.
Nadal és, per a tots, un temps que porta a la memòria l’escalfor de
la llar que protegeix del fred del carrer, les trobades al voltant d’una
taula compartint els darrers moments de l’any i els bons desitjos
per al que comença.
Hem de ser conscients, però, que hi ha moltes persones que aquest
Nadal el passaran en una llar sense les millors condicions, amb por
de si no poden cobrir les despeses del lloguer o la hipoteca, o amb
la tristesa de no poder reunir-se amb les persones estimades. També
n'hi ha d’altres que fins i tot passaran el Nadal al carrer, sense un
sostre on protegir-se del fred i la pluja. Durant el 2017, Càritas ha
atès 36.466 persones a la diòcesi. El 36% de les famílies i persones
soles ateses es troben en una situació d’inseguretat en relació a
l’habitatge.
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Gràcies a un bon nombre de persones, grups i empreses que, sumats
a la feina dels professionals i voluntaris, formen part de la gran
família de Càritas i hi col·laboren econòmicament, o amb el seu
temps i la seva il·lusió, es pot continuar ajudant les persones més
vulnerables de la nostra societat.
La Campanya d’enguany ens fa avinent que tots nosaltres podem
ser part d’aquest intens treball que es realitza des de Càritas i altres
institucions d’Església i que, per tant, podem ser part de la solució
dels problemes que pateixen tants germans nostres. Diumenge vinent
se’ns demana, doncs, la nostra col·laboració i el nostre ajut.

celebracions
◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 6 de la
tarda, reben al baptisme els infants Pol Cruz
Garcia, Magda Sofia Joly Murillo, Ainara Cecilia
Molta Funes i Olivia Ramon Villacís.
◗ Celebracions penitencials. Durant aquest
temps d’Advent els cristians som convidats a
experimentar especialment la misericòrdia de
Déu a través del sagrament de la Reconciliació.
Dimarts, 18 de desembre, a 2/4 de 6 de la
tarda, tindrà lloc la celebració comunitària a la
residència Sant Josep Oriol, i dijous, 20 de
desembre, a les 7 de la tarda a la Catedral. Es
recorda també que cada tarda, de dilluns a
divendres, i diumenge, de 7 a 8 de la tarda, hi
ha horari de confessions a la Catedral.
◗ Missa familiar. Els dissabtes 22 i 29 de
desembre, i 5 de gener no se celebrarà la Missa
Familiar a 2/4 de 7 de la tarda. El dilluns 24 de
Nadal se celebrarà la Missa Familiar de vigília
de Nadal a 2/4 de 7 de la tarda, amb la
participació d’infants i famílies de la parròquia.
◗ Adoració a Sant Francesc. Els dimecres 26
de desembre i 2 de gener no hi haurà Adoració
a l’església de Sant Francesc perquè aquests
dies coincideixen amb les vacances de Nadal.

activitats pastorals
◗ Col·lecta de Càritas. El proper cap de
setmana tindrà lloc en totes les celebracions la
Col·lecta de Nadal que organitza cada any
Càritas Diocesana, en què es demana la
generosa col·laboració dels cristians per tal
d’ajudar les famílies més necessitades.
◗ Darrera Meditació d’Advent a l’església de
Sant Francesc. El proper dimecres, 19 de
desembre, a les 7 de la tarda, el P. Juan Garcia
SDB reflexionarà sobre el capítol IV de
l’exhortació Gaudete et exsultate, que porta
per títol: “Algunes notes de la santedat en el
món actual “.
◗ Trobada de Nadal dels grups de joves.
Divendres, 21 de desembre, tindrà lloc la
trobada de Nadal dels diferents grups de joves
de la parròquia. Els joves tindran una sessió
formativa, la pregària i un sopar compartit. El
dilluns 24 de desembre visitaran les residències
d’avis i cantaran nadales, tot fent-los companyia i
manifestant-los la proximitat de la comunitat
parroquial.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 19 de
desembre, a les 5 de la tarda. Seguidament,
Cercle d’estudis, i Missa a les 7 a la Residència
Sant Josep Oriol.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 21 de
desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a la Residència
Sant Josep Oriol.

CELEBRACIONS DE NADAL
✦ Dia 24 de desembre, dilluns:
- Missa familiar i de vigília, a 2/4 de 7 de la tarda
- Vetlla de Nadal, a 2/4 de 12 de la nit, preparada pels grups de joves.
- Missa del Gall, a les 12 de la nit, presidida per Mons. Saiz Meneses i acompanyada amb els
cants pels grups de joves.
✦ Dia 25 de desembre, dimarts:
- Missa a les 9 i a les 10 del matí.
- Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida per Mons. Josep A. Saiz Meneses, Bisbe de
Terrassa, amb Benedicció Apostòlica. Acompanyarà la celebració la Capella de Música de la Catedral.
- Missa a les 8 del vespre.
✦ Dia 26 de desembre, dimecres: Festa de Sant Esteve:
- Missa a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
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