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III Setmana de la Bíblia
Aquesta setmana prèvia a l’inici de l’Advent
se celebra arreu de les diòcesi de Catalunya
la Setmana de la Bíblia. Al Full Dominical s’hi
ha dedicat un Full extra per a presentar-la i
convidar tothom a participar-hi d’una manera o una altra.
A algú podria semblar-li estrany que calgui
dedicar aquesta setmana a recordar-nos un
fet que és fonamental per a la vida cristiana:
Déu ens parla a través dels textos sagrats, a
través de la lectura que els cristians estem
convidats a fer personalment i a través de la
proclamació que en fem en la celebració de
tots els sagraments, en particular l’eucaristia dominical.
Constatem, però, que en les nostres comunitats cristianes hi ha encara molt de desconeixement i una presència molt limitada de
la Paraula de Déu.
Pot ser sovint per raó de la diﬁcultat d’interpretació que poden presentar alguns textos escrits fa molts segles i en
una cultura semita que no
és la nostra. Ens resulta difícil entendre el que ens
estan dient.
Pot ser també perquè
massa vegades hem fet
una lectura d’aquests textos buscant-hi quelcom
que no contenen: no són
un llibre d’història sagrada
(l’interès de l’autor sagrat
no és “recordar” uns fets, a
menys que recordar ho entenguem com a
tornar a passar pel cor); tampoc són un tractat de ciència que vulgui resoldre la successió de fets que es van donar a la creació, a
les plagues d’Egipte o en el pas del Mar
Roig... Massa sovint, voler fer aquest tipus
de lectura ens ha creat moltes diﬁcultats i
contradiccions.
L’Església ens va recordar en el Concili Vaticà
II (Dei verbum) que tota l’escriptura es inspirada per Déu i útil per a ensenyar, refutar, corregir i educar en el bé, perquè el qui és home
de Déu arribi a la maduresa i estigui sempre
a punt per a tota obra bona.

No es tracta, doncs, de satisfer la nostra
curiositat, sinó de guiar-nos d’aquests
textos interpretats a la llum de la Tradició
de l’Església per arribar a una maduresa en
la nostra vida humana i cristiana.
Tampoc no hi ha ajudat gaire aquella dita
popular que una eucaristia “val” si s’ha arribat abans del moment de l’ofertori (després de la proclamació de les lectures i
l’homilia). No és cert. No està escrit enlloc
i és una dita popular sense cap fonament
teològic ni eclesiològic, menys encara després del Concili Vaticà II.
Justament la litúrgia ha fet un gran esforç
en la introducció de la Paraula de Déu en la
celebració dels sagraments i ho ha fet en
la llengua vernacle perquè creu que és important allò que escoltem, aprenem i preguem a partir de la Paraula.
Per això en l’eucaristia ens convida a escoltar aquesta paraula amb
una gran varietat de textos
de l’Antic i del Nou Testament, d’acord amb el temps
litúrgic i les celebracions
dels sants. Per als diumenges tenim tres cicles de lectures (“A”, “B” i “C”. Aquest
advent comencem el cicle
“C”, i per això a les eucaristies entrem solemnement
el nou leccionari) i dos cicles
(parell i senar) per als dies
de cada dia.
La proclamació de la Paraula de Déu es considera la “taula” en la
que el cristià ha d’alimentar la seva vida
juntament amb la taula eucarística. Si
s’arriba quan ja s’han proclamat i explicat
¿on queda aquest aliment? ¿val o no val
per a alimentar la nostra vida cristiana?
Aprenguem a donar tot el valor a la Paraula de Déu, a estimar-la i a aprofundir-la
acollint-nos a alguna de les propostes
d’aprofundiment que des de les Parròquies del Prat o d’altres llocs se’ns ofereixin.
Josep Torrente Bruna

Corona d’advent
PRIMER DIUMENGE D’ADVENT. Senyor Jesús, en aquest temps
en què ens preparem per a la teva vinguda, volem que ens mostris
el camí amb la petita llum d'aquestes espelmes que anirem encenent al llarg de l'advent. Et demanem que ens il·luminis, que puguem veure en el nostre interior, que puguem contemplar la teva
presència en els nostres germans i germanes i així acollir-los com
volem acollir-te a tu.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. Señor Jesús, en este tiempo
en que nos preparamos a tu venida, queremos que nos muestres
el camino con la pequeña luz de estas veles, que iremos encendiendo a lo largo del adviento. Te pedimos que nos ilumines, que
podamos ver en nuestro interior, que podamos contemplar tu
presencia en nuestros hermanos y Hermanas y así acogerlos
como queremos acogerte a ti.

DIUMENGE DE LA PARAULA. Aquest 1r diumenge d’advent, a totes les misses, es farà el ritus de l’entronització de la Paraula i
l’entrega solemne a aquells que l’han de proclamar en aquella eucaristia, com a ressò de la setmana de la Bíblia a les nostres parròquies. Podeu trobar més informació de les activitats programades a les diverses diòcesis a http://www.setmanadelabiblia.cat/

en sintonia amb el pla pastoral de la diòcesi. Per això, demaneunos els guions per a poder-los treballar en els grups ja constituïts.
I els qui no tingueu grup on treballar-los, digueu-nos-ho!

ELS SIGNES DE L’ADVENT. Aquest temps que prepara el Nadal
la litúrgia ens convida a viure’l amb sobrietat i pregària. Per això
el color morat, per això també la pregària de les laudes que precedeix la celebració de l’eucaristia de les 9h dels dies feiners,
també l’ús, després de la invitació Heus aquí el sagrament de la
nostra fe a la que respondrem Cada vegada que mengem aquest
pa i bevem aquest calze, anunciem la vostra mort, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús. El retorn de Jesús és un dels gran temes
de l’Advent. I també la corona, és clar!
SESSIONS DE PARES I MARES. Aquesta setmana en el mateix
dia i hora que els infants tenen la sessió de catequesi.
ACOLLIDA DE GRUPS. Aquest cap de setmana a la sala de Caliu,
un grup de l’AEiG Jaume Ortiz (Badalona).
ACOSTA’T A L’EVANGELI. Aquest advent —que comença avui—
volem proposar una lectura i aprofundiment de la Paraula de Déu

SORTIDA DE SANTA LLÚCIA. Programada pel dimecres 12 de
desembre a la tarda. Aquest dimecres 5 farem les inscripcions al
despatx de 17.30h a 19.00h.
EUCARISTIES D’AQUESTA SETMANA. Dijous 6 és un dia no laborable i per tant només hi haurà la missa a les 9.00h a Sant Pere i
sant Pau però no al vespre. Dissabte és la solemnitat de la Immaculada concepció de Maria, i per tant divendres 7 l’horari serà
de misses de vigília i dissabte 8 com els diumenges. El dissabte
7, a les 19.30h resarem les vespres de la Immaculada a la Cripta.
GRUP SALMÓ. Reunió el proper diumenge a les 11.00h
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
el diumenge 9 de desembre a les 17.30h a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.
CAMPANYA ECONÒMICA A LA MD DE LA MERCÈ. Per sufragar la
substitució de la claraboia del temple. L’import de les obres és de
12.329€ Hem recollit fins al moment 4.920,66€ (40%)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ. El 24 de novembre Aylen ORDÓÑEZ COSTAS de Francisco i Dayana.

Ignacio PLAZA PRIETO (94), Joan SÁNCHEZ PERAL (88), Francisco DE ARRIBA GONZÁLEZ (61).

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 1. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 2. 9.00h. Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN, Albert ROVIRA, Ana DEL MORAL, Josep Maria RECASENS i María VILÀ i
la seva filla Marta.
DILLUNS 3. 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL.
DIVENDRES 7. 20.00h. MISSA DE DIFUNTS. Joan SÁNCHEZ
PERAL, Vidal CASADO GONZÁLEZ, Francisco DE ARRIBA GONZÁLEZ, Maria ROSELL CASAS, Josep RADUA TENA, Encarnación GONZÁLEZ CABEZA, Fermín ANTÚNEZ QUINTA, Paulina
BUSQUETS CHETO, Francisca MATEO PORTALES, Gabino
PUNZANO LARA, Antonio FERNÁNDEZ LÓPEZ, Dolores SÁN-

CHEZ MÁRQUEZ, Carmen CASTILLO RUIZ, Andrés GARCÍA NIEVA, Ana CALERO MESIAS, Paqui BLANCO MONTALBÁN, Angela VENTURA SERRA, Maria RODRÍGUEZ MARTÍN.
DISSABTE 8. 9.00h. Joan BUSQUETS i Natalia INÉS, Conxita
GIRALT, Conxita SANFELIU, Cisquet i María Teresa, Conxita
GELABERT, Conxita BUSQUETS, Montserrat i Natalia, Conxita
i Justet FARRÉS. 12.15h. Gloria DEL POZO. 12.30h. consorts
Jordi POCH i Conxita RIBA BUSQUETS. 20.00h. Consorts Joan
SUÑOL i Aniceta DARNÉS, Pepeta ARMENGOL.
DIUMENGE 9. 9.00h. Albert ROVIRA, Ana DEL MORAL, Roc
MAS.
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DIVENDRES 30. 20.00h. Paco VÍLCHEZ GONZÁLEZ, Juan
VÍLCHEZ MARTÍN.
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