Pintures murals del presbiteri de la Catedral. Obra d’Antoni Vila Arrufat (1894-1989)

Que en aquesta Nit compartim l'alegria de l'Evangeli: Déu ens estima,
ens estima tant que ens ha donat el seu Fill com el nostre germà,
com a llum per a les nostres tenebres. El Senyor ens diu una vegada
més: "No tingueu por" (Lc 2,10). Com van anunciar els àngels als
pastors: "No tingueu por". I també jo us repeteixo a tots: "No tingueu
por". El nostre Pare té paciència amb nosaltres, ens estima, ens dóna
Jesús com a guia en el camí cap a la terra promesa. Ell és la llum que
dissipa les tenebres. Ell és la misericòrdia. El nostre Pare ens perdona
sempre. I Ell és la nostra pau. Amén.
Papa Francesc, De la homilia de la Missa del Gall (2013)

IV DIUMENGE
D’ADVENT
21 de desembre de 2014
IV Època - Número 403
COMUNITAT
PARROQUIAL DEL
SANT ESPERIT DE
TERRASSA

Un Sant Nadal 2014
per a vosaltres i les vostres famílies
i els millors desitjos per al nou any 2015
Mn. Fidel Catalán, rector
Mn. Emili Marlés, vicari
Mn. F. Xavier Aróztegui, adscrit
Mn. Emmanuel Pujol, diaca
Mn. Agustí Villalba, diaca

celebracions
Solemnitat de la Nativitat del Senyor
• Dia 24 de desembre, dimecres:
- 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 de la parròquia.
- Missa del Gall, a les 12 de la nit, presidida pel Sr. Bisbe i acompanyada amb els cants dels grups de joves
de la parròquia.
• Dia 25 de desembre, dijous:
- Missa a les 9 i a les 10 del matí.
- Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida pel
Sr. Bisbe, amb Benedicció Apostòlica. Acompanyarà
la celebració la Capella de Música de la Catedral.
- Missa a les 8 del vespre.
• Dia 26 de desembre, divendres: Festa de Sant Esteve:
- Missa a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.

Festa de la Sagrada Família
• Dia 27 de desembre, dissabte:
- Missa de vigília a 2/4 de 8 del vespre.
• Dia 28 de desembre, diumenge:
- Missa a les 9 i a les 10 del matí.
- Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida pel
Sr. Bisbe i amb la participació de les famílies.
- A les 7 de la tarda, organitzat per l’Associació de la
Visita domiciliària de les Capelletes de la Sagrada Família:
· Vespres Solemnes.
· Consagració de les famílies i benedicció amb el
Santíssim.
· Adoració del Nen Jesús.
· Missa a les 8 del vespre.

Solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu
• Dia 31 de desembre, dimecres:
- Missa de vigília a les 8 del vespre.
• Dia 1 de gener, dijous:
- Missa a les 9 i a les 10 del matí
- Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida pel
Sr. Bisbe.
- Missa a les 8 del vespre.
- Pregària per la Pau. El dijous dia 1 de gener, a les 8
del vespre, tindrà lloc a l’església parroquial de Sant
Pere la pregària arxiprestal per la Pau.

Diumenge II de Nadal
• Dia 3 de gener, dissabte:
Missa de vigília, a 2/4 de 8 del vespre.
• Dia 4 de gener, diumenge:
- Missa a les 9 i a les 10 del matí, a les 12 del migdia
i a les 8 del vespre.

Solemnitat de l’Epifania del Senyor
• Dia 5 de gener, dilluns:
- Missa de vigília, a les 8 del vespre.
• Dia 6 de gener, dimarts:
- Missa a les 9 i a les 10 del matí.
- Missa Solemne a les 12 del migdia, presidida pel
Sr. Bisbe.
- Missa a les 8 del vespre.
◗ Missa familiar. La Missa familiar no se celebrarà els
dissabtes dies 27 de desembre i 3 de gener. Es tornarà
a celebrar a partir del dissabte dia 10 de gener, a 2/4
de 7 de la tarda.
◗ Adoració al Santíssim a l’església de Sant Francesc.
Els dimecres dies 24 i 31 de desembre no hi haurà
Adoració al Santíssim a l’església de Sant Francesc, pel
fet de coincidir amb les festes de Nadal.

activitats pastorals
◗ Col·lecta de Càritas. Aquest cap de setmana té lloc
la campanya de Nadal de Càritas a les nostres diòcesis.
La col·lecta de totes les parròquies i comunitats hi serà
destinada.
◗ XXII Concert de Nadal. Dilluns, dia 22 de desembre,
a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc a la Catedral el tradicional
concert de Nadal. En aquesta ocasió anirà a càrrec del
Cor infantil Amics de la Unió, sota la direcció de Josep
Vila i Jover. Interpretaran obres nadalenques.
◗ Curset per lectors. El diumenge dia 11 de gener, a
2/4 de 7 de la tarda, a la Catedral, tindrà lloc un curset
per als lectors de la parròquia. Serà impartit per Mn. Xavier
Farrés, Delegat de Joventut. Són convidades a assistir-hi
totes les persones que llegeixen habitualment en les
misses, així com també aquells altres que es volen
incorporar a aquest servei tan important en les celebracions.
◗ Despatx parroquial. Durant el temps de Nadal el
despatx parroquial estarà obert els dilluns 22 i 29 de
desembre, de 6 a 8 del vespre.

agenda
◗ Trobada de Nadal dels joves. Dimarts, dia 23 de
desembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Rosari per la Vida. Dissabte, dia 27 de desembre, a
2/4 de 9 del vespre.
◗ Convivència de joves. El divendres dia 2 de gener,
durant tot el dia.
◗ Catequistes de primer curs. El divendres dia 9 de gener,
a les 6 de la tarda.
◗ Reunió d’escolans. El diumenge dia 11 de gener, a les
11 del matí.
El Butlletí tornarà a ser publicat a partir del dia 11 de
gener de 2015. La parròquia desitja un Sant Nadal i una
bona entrada d’any a tots els feligresos.
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