
AGENDA DEL MES DE DESEMBRE 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. 

5  Dissabte. A les 18 h., concert a càrrec de la violinista Ala Voronkova. 

6  Diumenge II d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades. 

8  Dimarts. La Concepció Immaculada de Santa Maria, Verge, titular de 

la nostra església. Solemnitat. A les 11h. celebració de l’eucaristia, 

presidida per Mons. Xavier Vilanova Pellisa, bisbe auxiliar electe. Enguany 

en comunió amb el Centre Moral i Instructiu de Gràcia, que celebra la seva 

festa patronal. 

En acabar la missa: Benedicció del Pessebre, al claustre. 

12  Dissabte. A l’església, a la tarda, Concert de Nadal a càrrec de l’Escola 

Musics’Sons. 

13  Diumenge III d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades. 

15  Dimarts. A les 19,30 h., Celebració penitencial. 

19  Dissabte. A les 17,30 h., a l’església: Celebració de Nadal a càrrec de 

l’Esplai. 

20  Diumenge IV d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades. 

24  Dijous. A les 19,30 h., Vespres. Missa del gall. Felicitació i ressopó. 

25  Divendres. Nadal del Senyor. Solemnitat. A les 11 h., celebració 

eucarística. 

26  Dissabte. St. Esteve. A les 11 h., celebració eucarística. 

27  Diumenge. Sagrada Família 

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.oratorigracia.com  

         www.arxiprestatdegracia.cat 
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DESPRÉS DE LA NIT DE NADAL... 

Després de la nit de Nadal, cerquem l’estima, i trobem Déu. Després de la 

nit de Nadal, Déu és més gran, perquè amb la seva vinguda, l’home també 

s’ha fet més gran. Després de la nit de Nadal, Déu habita entre nosaltres i 

assumeix el plor i el riure de l’home. Viu en una comunitat. Viu en la 

Comunitat. Després de la nit de Nadal, Déu comparteix la seva existència 

amb nosaltres i li dóna tot sentit capaç de vèncer la por a qualsevol mort, 

Què fort que sigui Déu qui ens hagi de recordar que la vida de l’home està 

per sobre de tot! Què fort que sigui Déu qui ens hagi de donar, en paraules 

de J.M. de Sagarra, “sentiment de llar, de sostre, de terra, de nissaga i 

d’esperit”. Sí, Nadal ens dóna l’oportunitat de sentir-nos en comunió. 

Sentir-nos en comunió equival, cert, a sentir-nos solidaris amb els pobres, 

els necessitats, els marginats... però, sobretot també amb els que tinc a 

prop. 

Perquè després de la nit de Nadal, la comunitat és fraternitat. Al món, 

després de molts Nadals, no és la fraternitat, precisament, la que governa. 

Per això la nostra Comunitat és més urgida a construir i ser fraternitat; de 

fet, un cop més haig de dir-ho, és el que n. p. St. F. entenia com a Oratori. 

No ha de ser una utopia. Fem-ho realitat. La nostra Comunitat ha de ser 

presència de fraternitat... Ha de ser presència de Déu... Ha de ser Nadal 

continuat... per al món, el més proper i el més llunyà. 

Hem de transmetre allò que vivim: els valors de la fraternitat en la 

quotidianitat, en tot moment, en qualsevol moment. Nadal, Déu-amb-

nosaltres, però no mut. La nostra presència no pot ser muda. M’he de 

deixar omplir encara molt més d’aquest Déu que és-amb-mi; però, al 

mateix temps l’haig de deixar parlar, denunciant, si convé i cal fer-ho, el 

que no ajudi a crear fraternitat, el que no ajudi al bé de tots. És el que feia 

Heu de saber que:  

A la col·lecta de Germanor es va recollir: 425 €  

 
Gràcies per la vostra generositat! 



el beat Pere Tarrés posant en pràctica una pedagogia de màxims, que no és 

altra que la pedagogia de Déu. Déu-amb-nosaltres, a totes: la nostra 

Comunitat ha de ser presència d’Amor, fraternitat creada, en tots els 

aspectes de la vida, des del quotidià als compromisos més elevats. Déu-

amb-nosaltres, amor absolut de Déu: la nostra Comunitat ha de ser 

testimoni de filiació, de germanor entre nosaltres i amb totes les criatures, 

en el pensar de Sant Francesc, el qual en la recerca de Déu, troba l’home i 

les criatures, i en la recerca de l’home i les criatures, troba Déu. 

Celebrem Nadal. Vivim Nadal. En actitud personal i com una gran festa de 

la Comunitat: Déu-amb-mi; Déu-amb-nosaltres. 

Que Maria, la mare, en el sí de la qual Déu va fer la seva obra, ens ajudi 

perquè des de la nostra petitesa continuï la meravella d’aquesta obra 

creadora de comunió, de fraternitat, de presència... fruit del seu Amor. I tot 

des de l’alegria, característica nostra, des de l’entusiasme, des de 

l’estimació... amb ganes d’agradar i donar felicitat a tothom, perquè la 

bondat, la tendresa, la benedicció, la llibertat d’un Infant desarma qualsevol 

malícia. 

BON NADAL!!! 

P. Ferran Colás Peiró, C.O. 

ESPLAI ORATORI DE SANT FELIP NERI DE GRÀCA “JASD”, 

UN ESPLAI QUE JA TÉ ALGUNS ANYS D’HISTÒRIA 

 

L’any 1996, un grup de joves de la 

vila de Gràcia, on viu gent de tota mena 

d’estatus social, després d’haver realitzat 

diverses colònies d’estiu a l’escola més 

propera, va decidir crear l’Esplai Oratori 

St. Felip Neri “JASD” (situat al carrer del 

Sol, 8), un esplai confessional i formant 

part de la gran família que és l’Oratori de 

Sant Felip Neri de Gràcia.  

 

És així com, ara fa vint-i-cinc anys, 

va néixer la història de l’Esplai “JASD”. 

Han estat vint-i-cinc anys de treball i 

il·lusions que cada cop es van fent més fortes. En els seus inicis, era un 

esplai força petit, sense gaire ressò ni influència en els nens de la vila. 

Actualment i amb el pas dels anys s’ha convertit en un esplai de referència 

pels nens entre 3 i 17 anys que participen a totes les activitats organitzades. 

Han anat passant generacions d’educadores, infants i joves, per un camí 

que no sempre ha estat fàcil; amb tot, hem continuat fins al dia d’avui, amb 

el compromís de la gent que en forma part, amb les ganes de fer coses 

noves, amb la il·lusió i amb la finalitat d’oferir experiències enriquidores i 

divertides en l’educació dels infants en el seu creixement com a persones i 

ser fidels seguidores de Jesús. 

 

Volem donar alternatives a les activitats d’oci comercials i/o 

individualistes, estimulant l’adquisició d’habilitats socials i educar-los en 

valors humans i cristians. Continuarem treballant per tot allò que ens ha fet 

arribar a aquest aniversari, per tot allò que creiem, per continuar pel nostre 

camí, amb nous reptes, esdeveniments, per allò que és “JASD” i l’Oratori 

de Gràcia.  

 

Gràcies a tots els que van 

iniciar aquesta activitat, als que 

hi han passat, als que actualment 

hi són, i als que en un futur hi 

vulguin formar part de la nostra 

família de l’Oratori de Sant Felip 

Neri de Gràcia. 

 

Malgrat els temps difícils que ens toca viure a causa de la 

pandèmia, ja fa uns mesos vam encetar aquest nou curs amb ganes, el del 

vint-i-cinquè aniversari, que no podrem celebrar-ho com cal i com s’ho 

mereix, però amb il·lusió us convidem a la “Celebració de Nadal” 

d’enguany: com cada any els nostres infants i joves han preparat una obra 

teatre, un pastorets diferents...  

 

Tindrà lloc el dissabte 19 de desembre, a les 17’30 h., a l’església de 

l’Oratori, sempre mantenint les mesures de seguretat establertes pel 

PROCICAT. 

 

P. Ferran Colás, C.O     Equip d’Educadors 

Prepòsit       de l’Esplai 

  
   


