TARDES DE DIÀLEG

PARRÒQUIA DE SANT LLORENÇ

El proper diumenge, dia 11 de desembre, a les 17 hores, tindrem entre
nosaltres el testimoni de persones que treballen a favor dels qui anomenem
genèricament “sense sostre”, és a dir els qui viuen sense una llar i en
pobresa extrema, vagabundejant pels carrers de les nostres ciutats i pobles.
Ens en parlarà sor María Arrese, Filla de la Caritat de sant Vicenç de Paul,
amb un voluntari del centre «VINCLES», centre destinat a acollir persones
en la situació que descrivim. Després de l’exposició del tema, compartirem un berenar fratern i tindrem el diàleg entre tots els participants.
La trobada tindrà lloc en el primer pis dels locals parroquials. Us hi esperem!
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GERMANOR

DIA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Des de la mateixa època apostòlica
els cristians han tingut clar que un
compromís de la seva fe és el de
compartir amb els germans els seus
béns materials i també espirituals.
Quant als primers, com ja sabem, a
més de la contribució que fa la
parròquia mensualment a l’economia
diocesana, un cop l’any se’ns demana
una aportació particular a fi que no
manqui a la nostra Església els
mitjans necessaris per a poder portar
a terme la seva obra d’evangelització.
Diumenge dia 20 de novembre la
col·lecta anirà destinada a aquesta finalitat. Siguem generosos i compartim.

Desde los tiempos apostólicos los
cristianos han sido conscientes que un
compromiso de su fe es el de
compartir con los hermanos los bienes
tanto materiales como espirituales. En
cuanto a los primeros, además de la
contribución mensual que aporta
nuestra parroquia a la economía
diocesana, una vez al año se nos pide
una aportación particular para que no
falten los recursos necesarios a la
Iglesia de Barcelona en cuanto a la
evangelización. Domingo, día 20 de
noviembre, tendremos la colecta
destinada a este fin. Seamos generosos y decididos a compartir.

SUFRAGI PELS NOSTRES DIFUNTS
En aquest mes de novembre, recordarem especialment els nostres
germans, parents i benefactors difunts de la nostra parròquia.
El dimarts 15, celebrarem la missa en sufragi dels preveres
vinculats a sant Llorenç: MIQUEL CASABELLA MAJÓ (rector), JOAN
T OLRÀ (administrador parroquial), J OSEP M. R IBAS S APERAS
(rector), JOAN BELLAVISTA RAMON (coadjutor), JAUME ARAN SURIOL
(coadjutor), J AUME V ALL F ORTUNY (coadjutor), J OAN E STER
(col·laborador), LLUÍS ARMENGOL (coadjutor), EMILI VIVES GIMÓ
(rector), L LUÍS V ICENTE (administrador parroquial), M ARCOS
GARCÍA, sdb (col·laborador), SEBASTIÀ TORRALBA (adscrit).
Així mateix, el divendres 25 celebrarem la missa pels fidels difunts
membres de la nostra comunitat que ja han deixat aquest món.

INTENCIONS DE MISSA – INTENCIONES DE MISA
Fer celebrar una missa és un gest de caritat vers els vius i els difunts
Ofrecer una misa es un gesto de caridad hacia nuestros seres queridos
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DESCANSAR EN EL SI DE LA MISERICORDIA
Quan preguem pels nostres difunts, amb la pregària eucarística
segona, demanem a Déu que es recordi de «tots els difunts que descansen
en el si de la vostra misericòrdia», de tal manera que siguin admesos a
contemplar la llum de la mirada divina. És ben significatiu, doncs, que
pensem en aquests termes (misericòrdia i llum) quan pensem en la situació
definitiva dels nostres germans difunts.
Aquesta és una relació que té la seva rel en el
mateix evangeli. Per què? Doncs perquè les dues
realitats es concentren en una mateixa persona,
Jesucrist; Ell és alhora la misericòrdia del Pare que es
vessa a tota la humanitat, i la llum del món que rescata
tots els homes de la foscor del pecat i de la mort.
Just en aquest mes de novembre es clou l’any
jubilar promulgat pel papa i centrat, precisament,
en la misericòrdia. Ha estat una invitació a tots els
creients a obrir el seu cor al do de Déu que és Amor,
i a convertir la pròpia vida en un exercici de misericòrdia, amb obres i de veritat, envers els companys de camí en la vida.
¿Haurem aconseguit, doncs, gràcies a la pedagogia de la pregària i
l’ensenyament de l’Església convèncer-nos de què ens cal acollir la misericòrdia
de Déu constantment? La resposta serà positiva si ens hem fet més sensibles
al perdó, donat i rebut; si ens mirem el sagrament de la misericòrdia, la
confessió, amb agraïment i simpatia; si abandonem una actitud egocèntrica
davant les altres persones per deixar pas a la veritable germanor; si participem
en la vida de la nostra comunitat al voltant de l’eucaristia rebent i teixint
comunió.
Tot això ens va il·luminant interiorment i ens transforma en llum enmig
del nostre món gràcies a la fe viscuda i professada. Per això, durant aquest
mes de novembre i cada dia, no tindria sentit desitjar pels nostres difunts allò
que ens resistim a viure aquí: el descans de la misericòrdia divina rebuda i
compartida en comunió d’Amor.
Mn. Jaume González Padrós, rector

NOS VISITA NUESTRO OBISPO

EL NOSTRE BISBE ENS VISITA

El próximo día 27 de noviembre,
primer domingo de adviento, tendremos entre nosotros al pastor
diocesana, el arzobispo Juan José
Omella.
Presidirá la celebración de
la eucaristía, que en ese domingo
será una sola, a las 12 hores
(bilingüe), y compartirá con los
grupos parro-quiales. Lo podremos
saludar en el piscolabis posterior a
la misa que tendrá lugar en el primer
piso de los locales parroquiales.
Ya desde ahora damos la
bienvenida a nuestro obispo y le
agradecemos su cercanía y solicitud.

El proper dia 27 de novembre,
primer diumenge d’advent, tindrem
entre nosaltres el qui és el nostre
pastor diocesà, l’arquebisbe Joan
Josep Omella.
Presidirà la celebració de l’eucaristia, que en aquest diumenge serà
una de sola, a les 12 hores (bilingüe),
i compartirà amb els grups parroquials.
Així mateix, després de la missa, tots
tindrem ocasió de saludar-lo en el
piscolabis que hi haurà en el primer
pis dels locals parroquials.
Ja des d’ara agraïm al nostre
arquebisbe la seva proximitat i
sol·licitud envers la parròquia de sant
Llorenç i li donem la benvinguda.

Esta celebración eucarística será
retransmitida por televisión a toda
España a través del canal 13TV.

Aquesta celebració de l’eucaristia
serà retransmesa per televisió a tota
Espanya a través del canal 13TV.

ALIMENTS PER
NADAL

ALIMENTOS POR
NAVIDAD

Des de C ARITAS PARROQUIAL i el
centre de D I S T R I B U C I Ó S O L I D À R I A
D ’A LIMENTS (DISA) es demana a les
parròquies del nostre arxiprestat
una recollida d’aliments propis de
les festes nadalenques (torrons,
neules, etc.), per tal de poder-ne fer
participar a les famílies que necessiten un ajut en aquest camp de
l’alimentació. Per això, i fins el dia
10 desembre inclusiu, a la nostra
parròquia es podran deixar paquets
amb aquesta finalitat. S’exclouen
begudes alcohòliques.
Moltes gràcies per la vostra
col·laboració.

Desde C A R I TAS PARR O Q U I A L y el
centro de DISTRIBUCIÓN S OLIDARIA DE
A LIMENTOS (DISA) se pide a las
parroquias de nuestro arciprestazgo
una recogida de alimentos propios
de las fiestas navideñas (turrón,
polvorones, etc.), para las familias
que necesitan una ayuda en este
campo de la alimentación. Por
ello, y hasta el día 10 de diciembre
inclusivo, en nuestra parroquia se
podrán dejar paquetes con esta
finalidad.
No bebidas alcohólicas.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

ACTIVITATS I CALENDARI
GRUP NOU HORITZÓ – Està format per un bon grup de persones grans que es
reuneixen durant el curs amb alegria i activitat. Tant de bo tantes altres puguin
descobrir el bé que fa participar en aquest grup, tant al cos com a l’esperit.
Cada dimarts de les 5 a les 7 de la tarda. En acabar, els qui ho desitgen,
poden participar a la missa.
CATEQUESI D’ADULTS – Aquest mes de novembre els dimarts 15 i 29, a les 20:15h,
en el primer pis dels locals, bo i treballant, amb l’ajut del Catecisme, el contingut
dels deu manaments de la Llei de Déu. Una ocasió esplèndida per a comprendre
millor com l’obediència als preceptes del Senyor és camí de llibertat.
GRUP DE LITÚRGIA – Cada segon dimarts de mes, a les 20:15h, reunió del grup
dedicat al servei de les celebracions litúrgiques. Formació i revisió de les
pregàries litúrgiques.
PREPARACIÓ BÍBLICA - La familiaritat amb la Sagrada Escriptura és fonamental. A la
nostra parròquia intentem que no manqui aquesta familiaritat amb els textos bíblics,
bo i aprofundint en les lectures bíbliques del diumenge següent. D’aquesta manera
també en surt millorada la proclamació de la paraula de Déu per part dels lectors
encarregats d’aquest important servei litúrgic. Cada divendres de les 18 a les 19:00h,
en el primer pis dels locals parroquials. Hi esteu tots convidats!
CATEQUESI D’INFANTS – Cada dimecres, a les 6 de la tarda i cada diumenge. Una tasca
principal, aquesta, la de transmetre la fe a les noves generacions. Per això és indispensable que es comprengui que no hi pot haver una adequada preparació sense la
participació a la missa dominical. En ella el cristià es troba amb el Crist Vivent, sense el
qual no pot viure.
FORMACIÓ JOVE – Cada dimecres, de les 17:00h a les 18:00h, reunió del grup de joves
que ja han completat la Iniciació cristiana i continuen formant-se a l’escola de l’evangeli
de Jesús. Una ocasió esplèndida de créixer i madurar cristianament.
CARITAS – Vet aquí una realitat molt important per a tota comunitat cristiana, ja que és
la forma que tenim de traduir, com a parròquia, el servei als nostres germans més
necessitats. Que no falti el nostre ajut perquè Caritas pugui ajudar eficaçment.
Gràcies a tots els qui ja ho feu, amb els vostres diners o el vostre temps i treball.
No oblidem les paraules del Senyor: «Tothom qui doni un got d’aigua fresca a un
d’aquests petits només perquè és deixeble meu, us asseguro que no quedarà sense
recompensa» (Mateu 10, 42). Horari d’atenció particular: dimarts i dijous de 18 a 19:15h.
PREGÀRIA DE VESPRES – És una forma magnífica de començar la celebració del diumenge,
units a tota l’Església que, en aquesta hora del capvespre, lloa el seu Senyor i es disposa
a la celebració de la pasqua setmanal. Cada dissabte a les 18:30h.
RÉS DEL ROSARI – Cada dijous a les 19:00h, pregària del rosari a la Mare de Déu. Que no
falti, des de la nostra parròquia, aquesta oració a la nostra Mare del cel.
ADORACIÓ EUCARÍSTICA – Cada dijous, després de missa, exposició del Santíssim. És un
moment ben especial per a posar davant del Senyor els nostres anhels i accions
de gràcies. No passem per alt aquesta ocasió setmanal de pregària i adoració.
El Senyor ens hi espera. Aquest mes de novembre amb una especial i intensa
pregària al Bon Pastor per les vocacions sacerdotals, a la nostra diòcesi i arreu del món.
COR TESSÀLIA – Dimecres, de 21:00h a 23:00h, assaig. Així mateix, el divendres 16
desembre, a les 21:00h, ens oferiran el tradicional concert de Nadal amb la participació
de dues corals més. No hi faltem!

