AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE DE 2020
Donades les circumstàncies que ens toca viure, veurem de tot això què
podem fer. Anirem informant, segons ens diguin. Caldrà complir les
mesures manades per prevenir contagis.
1
2
3
8

Diumenge. TOTS SANTS.
Dilluns. Fidels difunts.
Dilluns. A les 19.30 h., missa en sufragi dels difunts de la nostra
Comunitat i del Centre Moral.
Diumenge XXXII de durant l’any. Diada de Germanor. Ajuda a
l’Església Diocesana. Amb la col·lecta extraordinària col·laborem en
el manteniment de la nostra Església.
Diumenge XXXIII de durant l’any
Diumenge. Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món.
Dissabte. A les 17 h.: Vivim l’Ora a l’Oratori: infants, joves i (grans
no per prudència a causa de la pandèmia).
Diumenge I d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades.
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Heu de saber que:
A la col·lecta del Domund es va recollir: 415 €
Gràcies per la vostra generositat!
Tots els dilluns, de 17,15 h. a 18,15 h.: Catequesi d’infants, 1r. nivell.
Tots els dimarts, de 17 h. a 18 h.: Grup de la Legió de Maria.
Tots els dimarts, de 19,30 h. a 21,30 h.: Assaig de la Coral.
Tots els dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”.

El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de
l’Eucaristia.

Web d’interès: www.arxiprestatdegracia.cat
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TOTS ELS SANTS DIUEN: PREFRISCO IL PARADISO!!!
Aquest mes ens posa un any més davant de la realitat de la mort, fent que
també es revifi en nosaltres el dolor per la separació de les persones que
han estat a prop nostre, i ens han ajudat; però la litúrgia i la nostra fe
alimenta sobretot la nostra esperança per ells i per nosaltres mateixos...
Una ferma esperança en la resurrecció. Perquè el despertar de la mort no
és en si mateix un retorn a la vida: despertarem per a la vida eterna.
La mort fa definitiva la “cruïlla” que ja està davant nostre aquí, en aquest
món: el camí de la vida per sempre, és a dir, amb Déu, o el camí de la
mort, és a dir, lluny d’Ell. Els “molts” que ressuscitarem a la vida eterna
són els “molts” pels quals Crist ha vessat la seva sang. Són aquesta
multitud que, gràcies a la bondat misericordiosa de Pare, experimenta la
realitat de la vida que no s’acaba, la victòria completa sobre la mort a
través de la resurrecció.
És per això que la fe que professem en la resurrecció ens ha de portar a
ser homes i dones d’esperança i no de desesperació, homes de la vida i
no de la mort, perquè ens consola la promesa de la vida eterna arrelada
en la unió amb Crist ressuscitat.
És per això que aquesta esperança, que la Paraula de Déu, feta carn per
nosaltres, m’ajuda a tenir una actitud de confiança davant de la mort: en
efecte, Jesucrist m’ha mostrat que aquesta no és l’última paraula, sinó
que l’amor misericordiós de el Pare ens transfigura i ens fa viure en
comunió eterna amb Ell.
És per això que una característica fonamental del cristià ha de ser el sentit
de l’espera palpitant de la trobada final amb Déu: “Tot jo tinc set de Déu,
del Déu viu (que m’és vida): quan podré veure Déu cara a cara?”. Són
paraules poètiques però que expressen de manera commovedora la
nostra espera vigilant i assedegada de l’amor, de la bellesa, de la felicitat i
de la saviesa d’un Déu que és Amor.

De segur que aquestes paraules del salm s’havien quedat gravades en
l’ànima dels nostres germans que, de manera especial (perquè, jo diria
que sempre els tenim presents), aquest mes recordem: ens han deixat
amb la mirada posada en l’eternitat. Per tant, donem gràcies pel seu
servei, pel seu amor, al mateix temps que des de la Comunió dels Sants,
em sembla sentir-los repetir amb l’Apòstol: “L’esperança no defrauda”.
Sí, no defrauda. Déu és fidel i la nostra esperança en Ell no és inútil.
Invoquem per a tots ells la intercessió materna de Maria, Mare de
l’Oratori, perquè participin en el banquet etern, del que amb fe i amor van
pregustar ja durant la seva peregrinació terrenal.
I que la Pasqua del Senyor ens sigui suficient en el nostre caminar per la
vida en aquest món, per a ser lliures dels afanys de les coses efímeres
que passen i s’esvaeixen en el no res. Que ens basti Ell, en qui està la
vida, la salvació, la resurrecció i el goig. Llavors, serem fills estimats que
donen la vida pel món. Ja que com diria n. p. St. Felip Neri: “Preferisco il
Paradiso!!!”.
P. Ferran Colás Peiró, C.O

Església confi(N)ada
La pandèmia de l’Covidien-19 a Catalunya i el confinament han
portat a situacions excepcionals i doloroses. Però també històries de
solidaritat i humanitat úniques. Les persones d’Església han protagonitzat
moltes i van quedar recollides en un documental.
Església confi(N)ada és un documental d’Animaset dirigit per la
periodista Laura Mor, realitzat íntegrament durant el confinament, que
explica aquesta experiència única. Com ha viscut l’Església a Catalunya el
confinament i què significa ser cristià en temps de coronavirus.
El documental es va estrenar el diumenge 31 de maig a les 13h a 8
TV i a través de la plataforma digital de La Vanguardia.
L’Església no ha tancat
Esglésies tancades al culte, suspensió del precepte dominical,
mossens obrint canals de YouTube i fent oracions per WhatsApp, ancians
apuntant-se a les noves tecnologies per seguir a distància la missa i famílies
celebrant a casa els oficis i les tradicions de Setmana Santa.
Convents reconvertits en centres per a cosir màscares, cues a les
esglésies per repartir menjar i peticions per cobrir primeres necessitats
multiplicades per tres. Serveis espirituals als hospitals en una situació
desconcertant, amb dificultats per acompanyar personalment als pacients en
les últimes hores de vida o per facilitar el consol als familiars. I molta gent
preguntant-se perquè Déu permetia tot aquest dolor. Mentre el Papa
Francesc era l’única autoritat internacional que clamava per la solidaritat
entre països.
Les parròquies van suspendre les misses, però tota aquesta activitat
mostra que l’Església no ha tancat durant les setmanes del confinament.
Podeu veure el documental a
Títol: Església confi(N)ada

