Any 3, núm. 19, Diumenge II d’advent (any A), 8 de desembre de 2013

La Mare de Déu d’Advent
La Verge Maria, mare de Jesús i mare nostra, és un dels personatges
típics de l’Advent, juntament amb el profeta Isaïes i Joan Baptista.
Maria és la persona que amb més amor esperà la vinguda del Fill de
Déu al món. Per això ella ens pot ajudar a preparar la festa de Nadal,
la darrera vinguda de Jesús, al final de la història i la vinguda constant
del Senyor, que ve a nosaltres en cada persona i en cada
esdeveniment.
Maria de l’esperança, que vetlles gresol en mà, diu la darrera estrofa
d’una cançó mariana. De la Mare de Déu podem a prendre a: vetllar,
estar a punt, amb una esperança activa, amb l’alegria del qui espera
amb il·lusió un meravellós fet futur, amb paciència. Maria, servicial,
es féu present a casa la seva parenta, que ja era gran, per ajudar-la en
els darrers mesos de l’embaràs.
Molts artistes han plasmat l’evangeli de l’Anunciació que es proclama
a la missa d’avui, representant la Mare de Déu asseguda, amb un llibre
a la mà. És el llibre de la Sagrada Escriptura que ella meditava, com
guardava en el seu cor totes les meravelles que el Senyor feia en ella
mateixa.
Tant de bo que cada Advent ens ajudi a augmentar la nostra devoció a la Mare de Déu; devoció que es
manifesta sobre tot en la imitació de les seves virtuts.
L‘Àngelus. És una pregària tradicional que hi ha cristians que resen
tres cops al dia: matí, migdia i vespre. Aquesta pregària és una
meditació de l’evangeli d’avui. Així com diumenge passat vam
posar a les tauletes on hi ha el Full Dominical un full (de color verd)
amb dues pregàries que podíem fer amb els de casa, sols o en grup,
aquesta setmana hi hem posat com una estampa, editada pel Centre
de Pastoral Litúrgica de Barcelona, amb l’Àngelus i l’Avemaria. Hi
ha l’edició catalana i l’edició castellana. En podeu agafar més d’un
exemplar per fer-ne difusió.
El Rosari. És una altra pregaria tradicional mariana, molt
recomanada per l’Església. No fa gaires mesos un petit grup de
persones de la parròquia van demanar poder resar el rosari cada dia,
en veu alta, a la capella del Santíssim, a 2/4 de 8 de la tarda.
Tanmateix algun dia s’ha hagut de suprimir perquè no havia vingut
ningú. Durant aquest temps d’Advent podríem fer l’esforç de venir a
resar junts el rosari. (Dilluns, dimecres, divendres i dissabte es resa
en castellà i dimarts, dijous i diumenges en català).

Agenda
Martes, 10: Catequesis de adultos: Los Sacramentos.
16,30h, en catalán; 20,45h, en castellano.
Miércoles, 11: 17,00h: Animadores del canto litúrgico.
Jueves, 12: Catequesis de adultos: Los Sacramentos.
16,30h, en castellano; 20,45h, en catalán.
Lunes, 16: 18,00: en la parroquia san Rafael: Eucaristía de voluntarios de caritas.
Martes, 17: 20,45h: Consejo Parroquial.
Miércoles, 18: 19,00: Celebración Comunitaria de la Penitencia.
Jueves, 19: * 17,00h: Vida Creixent.
* 20,45h: Comisión de Liturgia
Domingo, 22: La colecta de todas las misas de este fin de semana se destinará a la
Campaña de Navidad de Caritas Diocesana.

Concerts de Nadal
Diumenge, 22: La Coral Oronell participarà de l’eucaristia de 2/4 de 12 i
després farà un breu concert de Nadal.
Diumenge, 29: La Coral L’Espiga participarà en l’eucaristia de 2/4 de 12 i
després farà un breu concert de Nadal.
Ens han demanat poder fer un concert de Nadal a la nostra església:
- Escola Arrels: dimarts 17, de 3 a 5 de la tarda.
- Taller Cordada: dimecres 18, de 4 a 5 de la tarda.
- Escola Camí: divendres 20, d’ 11 a 13h.

Actes solidaris de la Unió de Botiguers del Congrés
La Unió de Botiguers del nostre barri organitza dos actes solidaris durant aquest desembre:
1. Recollida d’aliments
Aliments que faran arribar al Banc d’Aliments dels Districte de Sant Andreu.
Dia: Dissabte, 14 de desembre.
Lloc: a l’entrada dels dos supermercats “Condis” que hi ha al barri.
2. Escudella solidària

Dia: Dissabte, 21 de desembre
Hora: Dues de la tarda
Lloc: Plaça del Congrés
Preu: Per adquirir el tiquet caldrà portar una bossa amb aliments

PREGÀRIA D’ADVENT
Volem mantenir-nos desperts i vetllant,
perquè ens portes la llum més clara,
la pau més profunda
i l'alegria més veritable.
Vine, Senyor Jesús! VINE, SENYOR JESÚS!
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