EL DIUMENGE DE LA
PARAULA
Ha arribat a la seva culminació l’Any de la Misericòrdia i aquest
diumenge s’inicia un nou any litúrgic a l’Església amb el primer
diumenge d’Advent.
Amb aquest motiu, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya
proposen a totes les parròquies iniciar aquest nou any litúrgic donant
una rellevància especial a la Paraula de Déu, ja que, com diu el papa
Francesc “La Paraula de Déu és central en la vida de l’Església”. Per
aquesta raó en les celebracions eucarístiques d’aquest diumenge el
diaca o, si no n’hi ha, el celebrant entrarà en processó a l’inici de la
missa amb el leccionari de les lectures a les mans i el col·locarà amb
tota solemnitat a l’ambó des del qual l’assemblea litúrgica escoltarà
les lectures que seran proclamades cada diumenge i en cada
celebració. El leccionari conté les lectures d’aquest nou cicle, que
s’iniciarà amb l’evangeli de Sant Mateu.
Amb aquest gest simbòlic els bisbes conviden a fer que durant aquest
nou any litúrgic s’intensifiqui l’estudi bíblic (conferències, grups
d’estudi i de pregària, etc.) i al mateix temps es procuri millorar les
celebracions de la Paraula.
La invitació a dedicar el Diumenge de la Paraula esdevé una crida a
cuidar més encara la importància de la Paraula de Déu en la vida de
cada cristià i en la vida de la comunitat parroquial.
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Això passa pel compromís personal, per exemple, de meditar cada
dia la Paraula de Déu, preferentment les lectures de la missa de cada
dia, o fer una lectura continuada d’alguns dels llibres de la Bíblia,
assessorats per un bon comentari bíblic o per l’acompanyament d’un
prevere. També és important dedicar temps a aquesta lectura i
meditació en l’Adoració al Santíssim cada setmana. Un element no
menyspreable seria també procurar, en les celebracions, tenir una
veritable actitud d‘escolta de la Paraula de Déu que és proclamada,
arribant amb prou temps a missa i havent llegit abans les lectures
que seran escoltades, per tal de capir millor el missatge que el Senyor
ens vol transmetre.
A nivell comunitari, seria desitjable dedicar alguna sessió de formació
en els diferents grups constituïts a la parròquia (sobre alguns llibres
de la Bíblia o sobre la manera de llegir i meditar els textos amb el
mètode de la lectio divina que recomana el Sant Pare), també iniciar
sempre totes les reunions amb la lectura de la Paraula de Déu d’aquell
dia segons el cicle litúrgic i, fins i tot, organitzar alguna conferència
adreçada a un públic més ampli, amb el compromís d’assistència i
participació.
Des d’aquest Butlletí, modestament, hi volem contribuir oferint
reflexions sobre aquest tema al llarg del curs per mantenir viva aquesta
recomanació dels bisbes, que en el fons ha d’ajudar a mantenir-se a
l’escolta de Déu, que parla a través de la seva Paraula.

celebracions
◗ Benedicció de pessebres. Aquest diumenge, a
les 11 del matí, el Sr. Bisbe presideix la benedicció
de pessebres en els locals situats a sota de l’atri
del temple.
◗ Baptisme. Aquest diumenge, a les 5 de la tarda,
són incorporats a la fe de l’Església els infants Nora
Cortés Blanch i Wendy Ramírez Barcia.
◗ Lliurament del pal·li a l’Arquebisbe de Barcelona.
Dissabte que ve, dia 3 de desembre, a 2/4 de 12
del migdia, tindrà lloc a la Catedral de Barcelona la
celebració de la Missa presidida pel Nunci de Sa
Santedat, Mons. Renzo Fratini, en la qual imposarà
el pal·li com a arquebisbe metropolità a Mons. Joan
Josep Omella. L’entrada és lliure.
◗ Primera Missa de Mn. Eduardo Pire. Diumenge
vinent, 4 de desembre, a les 8 del vespre, Mn.
Eduardo Pire celebrarà la seva Missa solemne a la
nostra parròquia. Amb aquest motiu rebrà l’obsequi
de la casulla vermella.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 21 de
novembre, en la Missa de les 8 del vespre, vam
pregar per l’etern descans del Sr. Joan Vancells
Valero, i també en l’aniversari de la Sra. Maria
Teresa Solé, el Sr. Toni Navarro i la Sra. Maria de
la Sierra Romero. Descansin en pau.
V JORNADES TRANSMET
Aquest cap de setmana té lloc la trobada de formació
anual de la diòcesi, adreçada a tots els cristians.
Enguany serà sobre “Viure la misericòrdia i la justícia
per la Nova Evangelització”.
Aquest dissabte, dia 26 de novembre, a Sant Cugat
del Vallès:
- a les 11 del matí, en el Centre Borja, el Sr. Bisbe
presidirà la inauguració i, seguidament, hi haurà una
conferència, que anirà a càrrec de Mons. Joan Josep
Omella, Arquebisbe de Barcelona.
- a la 1 del migdia, hi haurà una projecció de
fragments de pel·lícules: “L’arrel de la mirada social
en el cinema”
- a les 4 de la tarda tindran lloc dues taules rodones
sobre el servei als més necessitats i la pastoral
penitenciària
- a les 7 de la tarda tindrà lloc la visita al Monestir de
Sant Cugat, un sopar fred i el concert solidari a càrrec
del Cor Gospel Viu, a benefici de Càritas Diocesana i
la Marató de TV3
Aquest diumenge, dia 27 de novembre, a Terrassa:
- a 2/4 d’11, a la Sala Capitular, hi haurà una taula
rodona amb diversos testimonis sobre com viure la
misericòrdia en diferents àmbits
- a les 12 del migdia, el Sr. Bisbe presidirà la Missa
a la Catedral.

activitats pastorals
◗ Cinema Espiritual. Dimarts, dia 29 de
novembre, a les 9 del vespre, el Sr. Bisbe
presideix l’acte institucional al Cinema Catalunya
amb motiu de la Mostra de Cinema espiritual.
A continuació tindrà lloc la projecció de la
pel·lícula programada.
◗ Assemblea de la Confraria del Sant Crist. El
proper dimecres, dia 30 de novembre, a 2/4 de
7 de la tarda, tindrà lloc l’Assembla Ordinària
de la Confraria per a la presentació i aprovació
dels comptes i de les propostes d’actuació
d’aquest proper any 2017.
◗ Meditació d’Advent. Com és costum, els
dimecres del temps d’Advent, a l’Església de
sant Francesc tindrà lloc, a les 7 de la tarda,
una meditació. Enguany seran sobre l’exhortació
del papa Francesc “Amoris laetitae”. Aquest
proper dimecres, dia 30 de novembre, anirà a
càrrec de Mn. Francesc X. Aróztegui.
◗ Responsables de Pastoral Social. Dijous
vinent, dia 1 de desembre, a les 8 del vespre,
tindrà lloc la reunió dels responsables de les
institucions d’acció caritativa i social presents a
la parròquia (Càritas, Fundació Busquets i les
Conferències de sant Vicenç de Paül) per
reflexionar sobre el treball que es realitza a la
comunitat parroquial en aquest àmbit.
◗ Supressió dels sobres en les col·lectes
setmanals. A partir d’aquest cap de setmana
se suprimiran eventualment els sobres per a les
col·lectes en les misses. Les aportacions dels
feligresos -que per cert, han millorat, però encara
són insuficients- es faran directament en l’ofertori
de la missa, com fins ara.

agenda
◗ Rosari per la Vida. Aquest dissabte, dia 27 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Reunió dels mossens amb l’equip directiu
de l’esplai. Aquest dissabte, dia 27 de
novembre, a 2/4 de 9 del vespre.
◗ Responsables de Càritas parroquial.
Divendres, dia 2 de desembre, a les 6 de la
tarda.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia
2 de desembre, a les 7 de la tarda.
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