Temps d’Advent: construir el bressol
Comencem

un

nou

any

litúrgic.

Sempre és motivant començar coses noves.
Podríem dir que començar l’any litúrgic,
un nou temps litúrgic, és com canviar el
decorat, el decorat de la nostra vida
espiritual.
Hem estat aquests últims mesos
vivint el Temps Ordinari, contemplant
Jesucrist, els seus miracles i la seva
predicació. I ara canviem el decorat, comença l’any litúrgic, comença el temps
d’advent. I per això canviem la decoració de l’església, com un signe del canvi que
hem de fer en el decorat de la nostra vida espiritual.
I aquest canvi de decorat exterior ens demana a nosaltres un canvi d’actitud
interior. Per tant, no només canvia el decorat de l’església, sinó que també en
nosaltres ha de canviar alguna cosa. Què ha de canviar en nosaltres? Cada Temps
Litúrgic ens demana posar el focus damunt d’unes realitats/esdeveniments de la
vida de Jesús. Cada Temps Litúrgic vol que considerem, meditem, resem, certs
aspectes de la vida cristiana, per suscitar en nosaltres un creixement.
El Temps Litúrgic d’Advent és un
temps

de

preparació

pel

Nadal.

Ens

preparem per acollir a Jesús que ve. Si volem
que vingui d’una manera nova, si volem que
es faci més present a les nostres vides, si
volem que neixi en els nostres cors d’una
manera renovada, ens cal preparar-nos, això
és viure l’Advent. El gran repte és lluitar
contra la rutina, que no sigui “un Advent
més

”, sinó “un altre cop Advent!!

”.

Els símbol que estarà present en
el presbiteri serà el bressol on el dia de
Nadal posarem al nen Jesús. La idea és
que la seva presència durant tot el
temps d’Advent ens recordi que si
volem que Jesús neixi en els nostres
cors

d’una

manera

nova

caldrà

preparar-li un bressol. Quan Jesús
arribi ha de trobar un espai on habitar.
Nosaltres tenim tot el temps d’Advent
per crear aquest espai on habitarà Jesús. Si Jesús no troba aquest espai no podrà
habitar en nosaltres...
Aquest espai el podem construir fent-nos un programa per l’advent. Faig
algunes propostes a partir de les activitats de la parròquia, però siguem creatius:
a) Netejar el nostre interior, el nostre esperit, celebració de la reconciliació.
b) Participar de la propera catequesi d’adults, on aprendrem a contemplar a
Jesús.
c) Fer-se el propòsit de dur a terme una acció, de les diverses que es proposin en
cada homilia.
d) Venir a missa entre setmana, millor un dijous on acabem resant davant del
Santíssim.
e) Dur a terme un actes de caritat que ens costi de fer, descobrir-lo a Ell present.
f) Descobrir a Jesús present en un esdeveniment.
Un mossèn amic em deia que quan eren petits durant l’Advent tenien una
caixa amb palla, i cada cop que feien alguna cosa bona, agafaven palla de la caixa i
la posaven al bressol de Jesús. Era una manera molt plàstica de preparar la vinguda
de Jesús. El que us proposo és el mateix!!

És bo que els nostres carrers tinguin un ambient nadalenc
cristià. Per això la parròquia us ofereix aquests pendons del nen
Jesús. De cadascú depèn donar un ambient veritablement
nadalenc als nostres carrers. El preu son 7 euros.

Per pregar...
Vinguéreu entre palles de pessebre,
Veniu darrera vels d’Eucaristia,
Vindreu damunt els núvols ple de glòria,
oh Déu Infant, Senyor de cels i terra.
Tot us espera i d’esperança viu:

El fruit del silenci és l’oració,
el fruit de l’oració és la fe,
el fruit de la fe és l’amor,
el fruit de l’amor és el servei
el fruit del servei és la pau.
(Beata Teresa de Calcuta)

Veniu, Jesús, veniu !
(Himne litúrgic)

“Obriu una ruta al Senyor,
aplaneu el camí”...
Aturem un moment el pas del temps.
Oblideu totes les preocupacions.
Atureu la fressa dels vostres pensaments.
Cerquem tan sols el Silenci que ens dóna la Pau.
Buidem-nos de tot el que no és essencial,
per tal de deixar lloc a la VIDA.
No cal que feu res.
No cal que penseu en res.
Deixeu que l’amor del Pare us embolcalli:
deixeu-vos abraçar per Ell!
Acostem-nos a Ell famolencs d’Amor.
Veniu! Escolteu la crida que ressona avui en els
nostres cors:
JESÚS VE!

Apps per mòbil molt recomanables!!
•
•
•
•

“Rezando voy”, per fer 15’ de pregaria a partir de l’evangeli del dia.
CPL, per a poder resar fent la litúrgia de les hores. Qui no sap què
pregar, agafa la litúrgia i prega a partir de la paraula de Déu.
Labiblia, per poder accedir a qualsevol text de la bíblia.
VocationGo, per pregar per les vocacions sacerdotals.

És un moment per ser com diu Jesús “astutos como serpientes” i oferir als vostres nets,
nebots i fills d’aquestes edats, aquestes activitats perquè coneguin la kt-kolla... i en
conèixer-la s’animin a participar-hi... Si la fe no s’alimenta...
Divendres 15:

Peli-pizza!!. 19:30h-22:15h. “Natividad”

Dissabte 23:

Pastorets a Cardedeu. Sortida amb pares.
Sortim de Parets 16h. Representació 17h. Duració 1h i 30’.

Divendres 29:

Voluntariat Campanya Reis Càritas. 17:30h-20h

Horaris d’Advent i Nadal:
Misses:
•
•
•

•
•
•
•

Solemnitat de la Immaculada, horaris com un diumenge. Després de la missa
del divendres a St. Esteve beneirem el pessebre monumental de la plaça.
Dimarts 19/12, missa de Nadal a la Residència, 16:30h.
Diumenge 24, al matí com un diumenge.
A la tarda a St. Jaume missa del pollet a les 18:30h + xocolatada amb croissants
A mitja nit a St. Esteve missa del Gall a les 24h + torró i vi bo.
Solemnitat de Nadal 25, missa a St. Esteve a les 11h.
Solemnitat de Sant Esteve 26, missa a St. Esteve a les 11h.
Solemnitat de la Mare de Déu, 1/1, missa com un diumenge però sense missa
de vigília. No hi haurà missa el diumenge 31 al vespre.
Solemnitat de l’Epifania, 6/1, misses com un diumenge. La missa del 6/1 a les
20h serà missa de diumenge i no d’Epifania. Aquesta missa no val per dos!.

Celebració penitencial:
•
•

St. Jaume, Dimecres 20/12, 17:30h
St. Esteve, Dijous 21/12, 20h

Concerts:
•
•
•

Art i Unió de Parets del Vallès, diumenge 24/12, després de missa de les 10:30 a
St. Esteve.
Coro Rociero, diumenge 24/12, després de missa de les 12h a St. Jaume.
Amics de l’òpera del Vallès Oriental, dimarts Solemnitat de Sant Esteve, 26/12,
després de missa de 11h.

