AGENDA DEL MES DE DESEMBRE DE 2021
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.
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Divendres. A les 19h.: Benedicció de l’orgue “Montserrat Torrent”, a
l’Oratori de Barcelona”.
Dissabte. A les 19,30 h., concert a càrrec de la violinista Ala Voronkova.
Diumenge II d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades.
Dimecres. La Concepció Immaculada de Santa Maria, Verge, titular de
la nostra església. Solemnitat. A les 11h. celebració de l’eucaristia.
Enguany en comunió amb el Centre, que celebra la seva festa patronal.
En acabar la missa: Concert a càrrec de la Coral del Centre i Benedicció
del Pessebre, al claustre.
Dissabte. A les 17,00 h.: Concert de Nadal de l’escola Muscics’Son.
A les 20,30 h., Concert a càrrec de la Coral Dyapason.
Diumenge III d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades.
Dissabte. A les 17,30h.: Celebració de Nadal a càrrec de l’Esplai.
Diumenge IV d’Advent. A les 18,30 h., Vespres cantades.
Dimarts. A les 19,30 h., celebració del sagrament de la penitència.
Divendres. A les 19,30 h., Vespres. Missa del gall. Felicitació i ressopó.
Dissabte. Nadal del Senyor. Solemnitat. A les 11 h., celebració
eucarística.
Diumenge. Sagrada Família.
Dijous. A les 20 h.: Concert a càrrec del cor MUOM.

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 dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”.

Heu de saber que:
A la col·lecta de Germanor es va recollir: 405 €
Gràcies per la vostra generositat!
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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NADAL ENS AGERMANA: SOM COMUNITAT!!!
Celebrem el Nadal, record d’un fet passat (Naixement de Crist), que es fa present
avui, ara i aquí, (Déu-és-amb-nosaltres), per tal que ens anticipi ja el futur de
glòria que esperem (Veurem Déu cara a cara)... Enguany per a mi i els meus la
festa de Nadal té aquest ressò de futur, perquè els meus pares que ja veuen Déu
cara a cara, són qui en el passat ens van ensenyar que aquesta festa és quelcom
important en la nostra vida: és de les poques festes que el pare no deixava de
santificar... I és que per Nadal festegem, com hem dit, el naixement de Jesús, que
va néixer fa més de vint segles, per arribar a mostrar-nos l’Amor del Pare.
Nadal és una festa que hem rebut i que ens agermana. Ens abraça a tots com a
poble de Déu en camí, en una mateixa Església. Nadal ens uneix amb les
comunitats cristianes dels països que viuen aquestes festes en estiu i en hivern. I
ens uneix especialment amb les comunitats afligides per la guerra i on la pobresa,
la fam i la infàmia són extremes. I ens uneix amb cada home i cada dona, gran o
petit, blanc o negre, ric o pobre, drogoaddicte o amb sida, bo o pecador... perquè
en el Fill, que neix, tots esdevenim fills d’Aquell que no pot deixar d’estimar i
vers el qual tots fem camí perquè som cridats a veure’l cara a cara.
Nadal és també una festa de la nostra fe personal. Ens és una ocasió favorable per
a identificar-nos més amb la comunitat cristiana, per a definir-nos més com a
cristians, que encara que pecadors ens sabem estimats i cridats a la santedat... I si
Déu ens fa aquest preciós regal, hom es pregunta: quins són els autèntics regals
que cadascú de nosaltres rebem dins nostre? i quins podem oferir nosaltres? per
què no valorem més la Comunitat? per què no hi participem més assíduament? per
què no l’ajudem més a ser el que Jesús vol d’ella, amb la nostra reflexió, la nostra
activitat, la nostra pregària i les nostres celebracions de fe?
Sí, ja ho sabem que ho escolteu sempre els que habitualment ja ho sou de
conscients i sabeu què vol dir ser comunitat; però, precisament pensant en la gent
que no ve –i les seves raons deuen tenir– per què no la transformem una mica
més, la nostra Comunitat, perquè tothom s’hi trobi bé... infants, joves i grans?

I em pregunto: la nostra Comunitat, la que nosaltres som, és prou respectuosa i
amable amb tothom o és massa rígida i estreta de mires?, és poc entregada a
l’amor i l’alliberament enmig de la societat o potser roman mirant-se, podríem dir,
el melic? o serà que se’ns nota massa que no ens estimem els uns als altres tot i
que sembli que sí?... Perquè, us heu fixat que tot canvia quan estimeu i voleu ser
estimats. Si jo estimo i si sóc estimat ja no puc viure qualsevol cosa, amb
qualsevol, de qualsevol manera i a qualsevol lloc. Si no ensorraré algú, el faré
sofrir, li faré mal. Doncs bé, en aquesta festa de Nadal, l’Esperit que ens revela
fins a quin punt el Crist ens estima –perquè neix per morir i ressuscitar per
nosaltres–, ens provoca a no fer qualsevol cosa de la nostra potència d’amor; ens
invita a deixar que el Crist renovi, ressusciti la nostra manera sovint maldestra
d’estimar... Ell, Paraula de Déu feta carn per nosaltres, clavat a la creu, transforma
la humiliació del culpable en humilitat del pecador. És un canvi radical. No hem
de tenir vergonya de ser pecadors. Déu estima tant els pecadors que avui i sempre
és Déu-amb-nosaltres.
Siguem crítics amb nosaltres mateixos per poder millorar i progressar. El missatge
de Nadal no és pas tou i irresponsable com ho serà pas la vida i les paraules
d’Aquell que neix. Perquè com deia un acudit de "Nando": "Sí, sí, un nen molt
bufó i calladet, però ja veuran quan hagi crescut!".
De tot cor celebrem el Nadal i donem-li aquest sentit que hem proposat: Un Nadal
que hem rebut i que ens agermana, un Nadal amb esperit crític, un Nadal que és
festa de la nostra fe comunitària i personal. Per a tots: Bon Nadal!
P. Ferran Colàs Peiró, C.O.
QUÈ ES L’ADVENT?
“Advent” és una paraula provinent del llatí i que significa “vinguda”, ja que és el
temps litúrgic de la preparació de la vinguda del Senyor en el misteri de Nadal.
Té el seu origen en la festa de Nadal, apareguda a Orient al segle IV, que es
celebrava el 6 de gener i a Occident el 25 de desembre, coincidint amb la festa
romana del “dia del sol”. I entre els segles IV i VI a Hispània i les Gàl·lies va
néixer l’Advent amb la intenció de ser una preparació per al Nadal,
semblantment com la Quaresma envers la Pasqua. En un principi constava de sis
diumenges, si bé foren reduïts als quatre actuals que coneixem. L’Advent no és
solament preparar una vinguda passada de fa dos mil anys sinó també una
vinguda constant, de cada dia, tot esperant la vinguda definitiva del Senyor.
L’Advent és també el temps de Maria, la Mare de Déu, que amb el seu sí
generós donà al món la Llum eterna, Jesucrist. Precisament, durant l’Advent
celebrem la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, el dia 8
de desembre.

Desenvolupament
L’Advent comença en la nostra litúrgia romana quatre diumenges abans de
Nadal. Això fa que no tingui sempre la mateixa extensió, perquè el dia de Nadal –
25 de desembre– no és un dia fix de la setmana. Per tant, l’Advent s’inicia segons
cada any en el diumenge que s’escau entre els dies 27 de novembre i 3 de
desembre. Té, això sí, quatre diumenges, cada un amb una temàtica concreta:
així, en el primer diumenge, el fil conductor és l’última vinguda de Jesús, al final
dels temps i la crida a estar en actitud vigilant; el segon i el tercer diumenges
tenim com a protagonista a Joan Baptista, el precursor de Jesús, que ens anuncia
la seva vinguda i ens convida a preparar-li el camí; i el quart diumenge
contemplem ja la immediatesa del Nadal amb la figura de Maria, la Mare de Déu
i també a sant Josep, el seu espòs.
Cal dir, també, que l’Advent es divideix en dues parts: la primera va del primer
diumenge d’Advent fins el dia 16 de desembre i la segona part va del dia 17 de
desembre al dia 24 de desembre. La primera part té un to
marcadament escatològic, és a dir, d’anunci del final dels temps i la nostra
consegüent actitud de vigilància i la segona part té un to marcadament nadalenc,
ja que contemplem els anuncis dels naixements de Jesús i de Joan Baptista.
L’Advent finalitza amb l’hora nona del dia 24 de desembre, a mitja tarda.
En la vida cristiana
L’Advent, com cada temps litúrgic, té una repercussió per a la nostra vida
cristiana. Podríem destacar, almenys, cinc actituds de cara el temps d’Advent:
l’esperança (malgrat les dificultats), preparar el camí del Senyor (disposar els
nostres cors), la joia (de saber que Déu ens salva), la pregària (“Veniu, Senyor
Jesús”) i la paciència (treballar constantment malgrat costi). Són actituds que ens
ajuden a veure que hem de fer camí junts per tal d’anar construint el Regne de
Déu que ell ens ha promès, mentre esperem la vinguda definitiva del Salvador.
L’Advent ens ajuda a tenir una actitud d’esperança, de vetlla, de treballar cada
dia preparant els camins del Senyor. ...i

BON NADAL A TOTHOM!!!

