EL PROFETA ISAÏES
I L’ADVENT
Les lectures de la Missa dels diumenges segueixen aquesta distribució:
la primera, de l’Antic Testament, és tradició anomenar-la “el Profeta”;
la segona, d’alguna carta d’un apòstol, s’anomena “l’Apòstol”; finalment,
una pàgina dels evangelis que rep el nom de “l’Evangelista.” Aquest
any litúrgic seguim l’evangeli segons Sant Mateu. A la primera lectura,
durant l’Advent, escoltem quatre passatges del llibre del profeta Isaïes.
El diumenge primer -és a dir, diumenge passat- anuncia que totes
les nacions acudiran al temple del Senyor perquè els ensenyi els seus
camins; hi pujaran a aprendre l’ensenyament del Senyor. Ell posarà
pau entre les nacions. De les armes de guerra, en faran eines del
camp; de les espases, en forjaran relles per a llaurar la terra; de les
llances, en faran falçs per a segar la collita. Gràcies a la Paraula i a la
Llei de Déu, els impulsos de mort es transformen en energia de vida
i de pau. La pau inclou el conjunt de béns que portarà el Messies.
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El segon diumenge d’Advent – és a dir, avui- el profeta anuncia que
“la soca de Jesè tallada traurà un rebrot”. Jesè era el pare del rei
David. La dinastia reial s’ha trencat, però de la seva descendència
naixerà el Salvador, ple dels set dons de l’Esperit: saviesa i enteniment,
consell i valentia, coneixement i pietat, i reverència envers el Senyor.
Aquesta profecia s’acompleix –com totes- en Jesucrist, que, ungit pel
Pare amb l’Esperit Sant i amb poder, passà pertot arreu fent el bé.
Isaïes anuncia un retorn a l’harmonia del paradís amb les imatges de
les feres convivint amb els animals pacífics com el llop amb l’anyell.
Ningú no serà dolent ni farà mal perquè el coneixement del Senyor
haurà omplert el país com l’aigua que cobreix la conca del mar.
Jesucrist, benèvol i humil de cor, ens dóna a conèixer el Pare del cel.
El diumenge tercer es caracteritza pel goig. Isaïes anuncia que el poble
retornarà de l’exili i el desert per on passa floreix, s’engalana i crida
de goig. Llavors es desclouran els ulls dels cecs, les orelles dels sords
s’obriran, el coix saltarà com un cérvol i el mut cridarà de goig. A
l’evangeli Jesús mostrarà als enviats de Joan Baptista que ell està
realitzant aquests signes anunciats pel profeta.
El diumenge quart, dintre dels dies més propers a Nadal, ens presenta,
en l’evangeli, la figura de la Verge Maria, que espera el naixement del
Fill. La lectura del profeta Isaïes és l’anunci de la verge que tindrà un
fill i li posarà Emmanuel, que vol dir Déu-és-amb-nosaltres. Que les
lectures de la missa ens vagin acostant espiritualment al Nadal, el
Naixement del Fill de Déu fet home.

celebracions
◗ Primera Missa de Mn. Eduardo Pire i
Mn. Eduard Martínez. Aquest diumenge,
Mn. Eduardo Pire, celebrarà la seva Missa
solemne a la nostra parròquia, a les 8 del
vespre. Diumenge vinent, dia 11 de
desembre, Mn. Eduard Martínez ho farà a
les 12 del migdia, amb la participació de la
Schola Cantorum. Amb aquest motiu, tots
dos rebran l’obsequi de la casulla vermella.
◗ Horari de misses del dia 6 de desembre.
L’horari de celebracions serà a les 9 del matí,
a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◗ Adoració a Sant Francesc. Aquest dimecres,
dia 7 de desembre, no hi haurà Adoració a
l’església de Sant Francesc.
◗ Solemnitat de la Immaculada. L’horari
previst és: Missa de vigília a les 8 del vespre;
Missa del dia a les 9 i a les 10 del matí, a les
12 del migdia i a les 8 del vespre. A la Missa
de les 12 del migdia, que presidirà enguany
el Sr. Bisbe, hi assistiran els membres del
Centre Cultural El Social, amb motiu de la
seva festa patronal.
◗ Dedicació de la Catedral. Dissabte que ve,
dia 10 de desembre, se celebra la Solemnitat
de la Dedicació del temple del Sant Esperit.
La Missa se celebrarà a les 8 i a 9 del matí,
solemnitzant especialment aquesta darrera.
Seguidament tindrà lloc una jornada de portes
obertes al temple, en la qual el Sr. Joan A. Pujals
explicarà i oferirà una visita guiada al temple
i el museu, entre les 10 i les 11 del matí. Al
vespre, se celebrarà únicament la Missa a 2/4
de 8: no hi haurà la Missa familiar.

activitats pastorals
◗ Col·lecta mensual extraordinària. Aquest cap
de setmana té lloc la col·lecta extraordinària
mensual per al manteniment de les activitats de
la parròquia i del temple. Es recorda que s'hi pot
col.laborar també fent-se subscriptor omplint
una de les butlletes que hi ha a l’entrada del
temple, o bé amb una aportació econòmica al
número de compte: 0182-6260-03-0200130534.
◗ Conferència d’Advent a les Teresianes. El
proper diumenge, dia 11 de desembre, a les 6
de la tarda, Mn. Xavier Aróztegui pronunciarà la
conferència “La Pregària de l’Església ” al locals
de les teresianes.
◗ XXIV Concert de Nadal. El divendres dia 16
de desembre, a 2/4 de 10 de la nit, tindrà lloc
a la Catedral el tradicional concert de Nadal a
càrrec del Cor Geriona. Les entrades anticipades
es poden adquirir en el despatx parroquial de
dilluns a divendres, de 6 a 8 del vespre.

moviment de tresoreria
NOVEMBRE 2016
Ingressos
Col·lecta 06/11
4.350,14
Col·lecta 13/11
1.496,51
Col.lecta 20/11
2.707,19
Col·lecta 27/11
1.764,36
Col·lecta Germanor
2.500,00
Quotes fixes
1.217,54
Publicacions
600,00
Donatius
2,047,00
Total entrades
16.682,74
Despeses
Personal
2.096,49
Neteja
1.529,22
Manteniment i Subministraments
4.662,41
Germanor
2.500,00
Fons comú diocesà
4.249,69
Total sortides
15.037,81
Diferència
1.644,93
Dèficit acumulat
- 5.163,24

LA CENTRALITAT DE LA PARAULA DE DÉU.
Fragments de la carta “Misericordia et misera” del papa Francesc.
(Núm. 6) En aquest context, l’escolta de la Paraula de Déu assumeix també un significat particular.
Cada diumenge, la Paraula de Déu és proclamada en la comunitat cristiana perquè el dia del Senyor
s’il·lumini amb la llum que prové del misteri pasqual. En la celebració eucarística assistim a un veritable
diàleg entre Déu i el seu poble. En la proclamació de les lectures bíbliques, es recorre la història de
la nostra salvació com una incessant obra de misericòrdia que se’ns anuncia. Déu continua parlant
avui amb nosaltres com a amics seus, s’«entreté» amb nosaltres, per oferir-nos la seva companyia i
mostrar-nos el camí de la vida. La seva Paraula es fa intèrpret de les nostres peticions i preocupacions,
i és també resposta fecunda perquè puguem experimentar concretament la seva proximitat.
(Núm. 8) Seria oportú que cada comunitat, en un diumenge de l’Any litúrgic, renovés el seu compromís a
favor de la difusió, coneixement i aprofundiment de la Sagrada Escriptura. Caldria enriquir aquest moment
amb iniciatives creatives, que animin els creients a ser instruments vius de la transmissió de la Paraula.
Parròquia del Sant Esperit. Despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda.
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