ELS EVANGELIS DE
L’ADVENT
Completem el repàs de les lectures d’Advent comentant els evangelis
dels diumenges.
El Diumenge primer d’Advent ens convidava a mirar cap a la vinguda
gloriosa del Senyor a la fi dels temps, quan acabarà la història. Per
això llegim un passatge del sermó de Jesús sobre la fi. Jesús parla
de la fi del Temple, de la caiguda de Jerusalem i de la fi del món.
El passatge d’aquest any litúrgic recorda l’experiència del diluvi,
que va agafar les persones distretes sense haver-se adonat de res.
Perquè això no passi novament, Jesús fa una crida a estar alerta:
“Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor...
Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l’home vindrà a
l’hora menys pensada”.
El segon diumenge d’Advent ens presentà Joan Baptista amb la
seva austeritat i predicant la conversió amb certa vehemència quan
veié que molts dels fariseus i dels saduceus venien a fer-se batejar.
“Demostreu amb fets que us voleu convertir”.
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El diumenge tercer hem llegit que Joan Baptista, que era a la presó,
envia els seus deixebles a preguntar a Jesús si és el Salvador que
ha de venir o bé si n’havien d’esperar un altre. Jesús, referint-se
als miracles que està fent, respon que ell realitza aquells senyals
del Messies anunciat pels profetes. I després fa una lloança de
Joan Baptista per la seva rectitud i austeritat: és el missatger enviat
a preparar el camí al Senyor.
Aquest quart diumenge ens presenta la Verge Maria que espera
el Fill. L’evangeli segons Sant Mateu ho fa des de la mirada de Sant
Josep, que rep l’avís de l’àngel per dir-li que prengui a casa seva
Maria com a esposa perquè és cert que ha concebut per obra de
l’Esperit Sant. Josep, actuant com a pare, li ha de posar el nom de
Jesús. I així s’acompleix la profecia llegida a la primera lectura
d’avui: “La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel, que vol dir
Déu és amb nosaltres”.

celebracions
Solemnitat de la Nativitat del Senyor.
- Dia 24 de desembre, dissabte:
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 per Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses, i acompanyada amb els
cants pels grups de joves de la parròquia.

activitats pastorals
◗ Col·lecta de Nadal de Càritas. Aquest cap de setmana
té lloc la campanya de Nadal de Càritas a les nostres
diòcesis. La col·lecta serà destinada a ajudar especialment
les famílies més necessitades. Siguem, doncs, generosos.
◗ Meditació d’Advent. Dimecres, dia 21 de desembre, a
les 7 de la tarda, a l’església de Sant Francesc, tindrà lloc
la tercera última meditació a càrrec de Mn. Fidel Catalán.

- Dia 25 de desembre, diumenge:
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, dilluns: Festa de Sant Esteve

agenda
◗ Rosari per l’Església perseguida. Aquest dissabte,
dia 17 de desembre, a ¼ de 9 del vespre, a la Capella
del Santíssim.

Missa a les 9 del matí, a les 12 del migdia i a les 8 del
vespre.

◗ Pastorets de l’Esplai. Aquest diumenge, dia 18
de desembre, a les 5 de la tarda, al Saló d’actes del
Col·legi Vedruna en el carrer del Vall.

◗ Celebracions comunitàries de la Reconciliació.
Tindran lloc dimarts, dia 20 de desembre, a les 6 de
la tarda i dijous, dia 22 de desembre, a les 7 de la tarda.

◗ Trobada de Nadal dels Joves. Divendres, dia 23
de desembre, a partir de les 8 del vespre.

◗ Missa exequial. Dilluns passat, dia 12 de desembre,
en la Missa de les 8 del vespre, es pregà especialment
pel descans etern dels nostres germans difunts Antoni
Astals Aurell, Albert de Castro Viñets i Miquel Mas
Moga. Descansin en pau.

◗ Adoració al Santíssim. Els dimecres 28 de
desembre i 4 de gener no hi haurà Adoració a
l'església de Sant Francesc

LES OBRES DE MISERICÒRDIA
Fragments de la carta “Misericordia et misera” del papa Francesc.
20. Les obres de misericòrdia toquen tots els aspectes de la vida d’una persona. Podem dur a terme una
veritable revolució cultural a partir de la simplicitat d’aquests gestos que saben tocar el cos i l’esperit, és a
dir, la vida de les persones. És una tasca que la comunitat cristiana pot fer seva, conscient que la Paraula
del Senyor la crida sempre a sortir de la indiferència i de l’individualisme, en el qual es corre el risc de
caure per viure una existència còmoda i sense problemes. «Sempre teniu pobres amb vosaltres» (Jn 12,8),
diu Jesús als seus deixebles. No hi ha excuses que puguin justificar una manca de compromís quan sabem
que Ell s’ha identificat amb cadascun d’ells.
21. A la llum del «Jubileu de les persones socialment excloses», mentre a totes les catedrals i santuaris del
món es tancaven les Portes de la Misericòrdia, vaig instituir que, com un altre signe concret d’aquest Any Sant
extraordinari, se celebri a tota l’Església, el XXXIII Diumenge del Temps Ordinari, la Jornada mundial dels
pobres. Serà la preparació més adequada per viure la solemnitat de Jesucrist, Rei de l’univers, el qual s’ha
identificat amb els petits i els pobres, i ens jutjarà a partir de les obres de misericòrdia (cf. Mt 25,31-46).
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