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A Vós elevo la meva ànima, Déu meu!
Amb aquestes paraules comença el salm 25(24) i també el cant
d’entrada amb el qual, si Déu vol, iniciarem l’Eucaristia molts diumenges
de l’advent que comença el proper cap de setmana.
Tant de bo que aquest temps litúrgic ens ajudi a elevar-nos a Déu.
Que ens sapiguem aixecar de la nostra mediocritat, desenganxar de tantes
coses materials que ens atreuen i ens lliguen. Que busquem moments per
augmentar la nostra formació cristiana, per desprendre’ns dels nostres
defectes, del nostre individualisme, etc.
Sobre tot és la pregària, feta amb més cura, amb més assiduïtat, la
que va elevant el nostre pensament i el nostre cor al Senyor, que ara ve de
tantes maneres (en l’Eucaristia, en els estimats, en les persones, la
pregària, esdeveniments...) i que tornarà gloriós.
Podem elevar el nostre cor al Senyor quan anem en transport públic,
en cotxe, caminant, en passar davant d’una església, d’un paisatge bonic...
I es pot fer moltes vegades al dia.
Sense menystenir altres pràctiques possibles i lloables, poso a continuació alguns suggeriments, per
si ens poden ajudar a viure aquest advent del 2011.
• Llegir i meditar cada dia l’evangeli o un altre text de la missa. Trobarem la referència en el Full
Dominical. Tant en català com en castellà hi ha petites publicacions amb l’evangeli o totes les
lectures de cada dia.
• Estar-nos de coses supèrflues per tal de poder compartir el que tenim amb els més necessitats, a la
col·lecta de Caritas en la seva campanya de Nadal..
• Visitar aquella persona gran o malalta, o aquella amb la qual estem enemistats.
• Participar de la missa diària (9 del matí o 8 del vespre)
• Resar el rosari - l’advent és el temps més marià de tot l’any - sols, en família, en grup...
• Rebre el perdó de Déu en el sagrament de la Penitència.
• Dedicar una estona a la lectura espiritual o formativa.
• ...
No cal fer-ho tot, però tampoc no fer res de res...

A continuació posem algunes activitats que ofereix la parròquia:
 LAUDES: es resaran dins la missa del matí dels dies feiners.
 VESPRES: es resaran dins la missa del vespre dels dies feiners.
 TREBALLEM EL NOU PLA PASTORAL. La parròquia es prepara per
conèixer i treballar el nou pla pastoral que comprendrà els anys 2011-2015. Hi
haurà tres reunions on tothom hi pot venir: els dimarts 29 de novembre, 13 í 20 de
desembre. Sempre serà a les 20’45h, tot just després de la missa de 20h. A “la
peixera”, dels locals parroquials.

 RECÉS D’ADVENT. El dissabte 26 de novembre hi haurà el recés arxiprestal per a
totes les persones i grups d’alguna de les parròquies de l’Arxiprestat de Vilapicina.
Tindrà lloc a la Casa Santa Creu (Pl. Karl Marx, s/n.) a les 10’30 h., i acabarà
després de la pregària de la 13h. El recés el donarà el Pare Jordi Latorre, salesià.
Tothom hi és convidat.
 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA. El dimarts 20 de desembre es farà la
celebració comunitària de la penitència amb absolució individual. Serà a les 20’45h., tot just
després de la missa de 20h. del vespre. És important assistir a aquestes celebracions algun cop a
l’any: el mal té conseqüències comunitàries, i és bo posar-se “a la fila dels pecadors”, manifestació
pública que fins i tot Jesús, tot i no tenir cap culpa, féu al riu Jordà al Baptisme de Joan.
* * * * *
COL·LECTES EXTRAORDINÀRIES. S’han recollit 1.200€ de la col·lecta del Domund del passat mes
d’octubre, i 1037,50€ de la col·lecta de Germanor de la setmana passada. Moltes gràcies a tots i totes!
DIADA DEL DISCAPACITAT A LA NOSTRA PARRÒQUIA. Tindrà lloc el proper dissabte 26 de
novembre. A les 11 del matí, Eucaristia presidida per Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona
A les 12, als locals parroquials: Xerrada, presentació i projecció del documental “Diferents”, realitzat per
l’entitat GRUP CALIU - Iniciatives pel lleure.
PREGÀRIA D’ADVENT
Us donem gràcies, Pare,
per Jesús, el vostre Fill.
Aquell que esperaren tots els profetes,
aquell que Joan Baptista anuncià
aquell que portà dintre seu,
plena d’amor, la Mare Verge
ve ara enmig nostre
per plantar en el nostre món vida i esperança
Ensenyeu-nos, Pare, a preparar els seus camins;
ensenyeu-nos a reconèixer-lo
en cada persona i en cada fet que passa
i sobretot en els pobres
i en tots aquells que necessiten alliberament
ensenyeu-nos a trobar-lo ben a prop nostre,
ben endins nostre,
en la pregària confiada.
Pare, a vós alcem el nostre cor;
transformeu-nos, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada.
Pare, doneu-nos el vostre amor,
a nosaltres ui al món sencer.
Per Jesús, el vostre Fill, el nostre germà,
Que ve enmig nostre. Amén

Te damos gracias, Padre,
por Jesús, tu Hijo.
Al que esperaron todos los profetas
al que Juan Bautista anunció
al que llevó en su interior,
llena de amor, la Madre Virgen,
viene ahora en medio de nosotros
para plantar en nuestro mundo vida y esperanza.
Enséñanos, Padre, a preparar sus caminos;
enséñanos a reconocerlo
en cada persona y en cada acontencimiento
y sobre todo en los pobres
y en todos los que necesitan liberación
enséñanos a encontrarlo muy cerca de nosotros,
muy dentro de nosotros,
En la plegaria confiada.
Padre, a ti levantamos nuestro corazón:
transfórmanos, renuévanos,
Haznos ver la claridad de tu mirada.
Padre, danos tu amor,
a nosotros y a todo el mundo.
Por Jesús, tu Hijo, nuestro hermano
que viene en medio de nosotros. Amén

Veniu, Senyor Jesús!

¡Ven, Señor Jesús!
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