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LA VEU DEL PASTOR
Estimats/des germans/es,
Ara que hem acabat un any litúrgic i comencem el següent,
permeteu-me reflexionar sobre l’acte central que ens uneix
al llarg de l’any: l’Eucaristia. I, en concret, sobre com rebre
bé la sagrada Comunió. Permeteu usar per a això el Catecisme de l'Església Catòlica (núms. 1384-1388), destacantne alguns aspectes.
El Senyor ens adreça una invitació urgent a rebre en el sagrament de l'Eucaristia: "En veritat, en veritat us dic: si no
mengeu la carn del Fill de l'home, i no beveu la seva sang,
no teniu vida en vosaltres" (Jo 6,53). Per respondre a aquesta invitació, ens hem de preparar per a aquest moment tan
gran i sant. Sant Pau exhorta a un examen de consciència:
"qui mengi el Pa o begui la Copa del Senyor indignament
serà culpable de profanar el Cos i la Sang del Senyor. Que
cadascú s'examini a si mateix, abans de menjar el Pa i beure la Copa, perquè qui menja i beu sense tenir present que
es tracta del Cos del Senyor, menja i beu la pròpia condemna" (1Co 11,27-29). Qui té consciència d'estar en pecat greu
ha de rebre el sagrament de la Reconciliació abans d'apropar-se a combregar.
Però el Catecisme ens urgeix a tots: davant la grandesa d'aquest sagrament, el fidel només pot repetir humilment i amb
fe ardent les paraules del Centurió (cf. Mt 8,8): "Senyor, no
sóc digne que entreu a casa meva; digueu-ho només de
paraula, i serà salva la meva ànima." Per preparar-se convenientment a rebre aquest sagrament, els fidels han d'observar el dejuni prescrit per l'Església (qui hagi de rebre la santíssima Eucaristia, ha d'abstenir-se de prendre qualsevol
aliment i beguda al menys des d'una hora abans de la sagra-

da Comunió, només amb l’excepció de l'aigua i de les medicines). Per l'actitud corporal (gestos, vestit) es manifesta el
respecte, la solemnitat, el goig d'aquest moment en què
Crist es fa el nostre hoste.
L'Església obliga els fidels, ja que ho necessiten per al seu
bé, a participar els diumenges i els altres dies de precepte a
la Santa Missa i a rebre com a mínim un cop l'any la Comunió, si és possible en temps pasqual, preparats pel sagrament de la Reconciliació. Però l'Església recomana vivament
als fidels combregar ben preparats tots els diumenges i els
dies de festa, o amb més freqüència encara, fins i tot cada
dia.
Una observació més: quan participeu en una Missa en què
assisteixin persones que no estan acostumades a això, us
demano que les acolliu amb amabilitat i que ajudeu al sacerdot a evitar qualsevol tipus de profanació, encara que sigui
per ignorància d'aquestes persones. Per tot el que hem dit,
si no estan batejades, o no han fet la primera Comunió, no
han de combregar, però tampoc si no viuen una veritable
vida de fe catòlica. Us asseguro que per mi és molt difícil
trobar el punt just d’amabilitat i acollida (procuro dir-los sempre que no estan apartats de l’amor de Déu pel fet de no
poder combregar) però alhora de necessària serietat, perquè
s’adonin del que els dic (que només combregaran bé si viuen la fe eucarística sincera i habitualment). En tot cas, amb
educació i claredat, evitem que ningú s’emporti l'Eucaristia,
sinó entre tots vigilem que la consumeixin dignament en rebre-la del sacerdot.
Vostre, Mossèn Carles Milà.

VISITA DEL Sr. OBISPO A LA PARROQUIA
El pasado domingo día 17, el Sr. Obispo Auxiliar Salvador
Cristau, nos honró con su presencia (para muchos fieles,
una sorpresa), con motivo de hacer la presentación oficial
de Mn. Carles Mª. Milà, como Administrador Parroquial de
nuestra parroquia de sant Llorenç. Aunque ya hace tiempo
que ejerce como tal, en sus funciones como párroco con
todas las atribuciones, es protocolario o ritual, hacer dicha
presentación por parte del Sr. Obispo
La celebración de la Eucaristía fue presidida por el Sr. Obispo y concelebrada por Mn. Carles. Fue una misa como cada
domingo, aunque con una asistencia de fieles bastante numerosa, que cantamos y respondimos a las oraciones con
fuerza y fervor.

Acabada la misa, pasamos a la Sala Oscar Romero un buen
número de personas y con la presencia del Sr. Obispo y de
Mn. Carles, llenamos la sala, para compartir un aperitivo que
habíamos preparado.
Fueron unos minutos hermosos de relación comunitaria, a la
que se unieron los del grupo de hispanos que vienen a misa
y que otros domingos, terminada la misa, se van muy aprisa. Esperemos que poco a poco se vayan incorporando a la
comunidad.Todo quedó muy bien. Dimos las gracias al Sr.
Obispo y la “bienvenida oficial” a Mn. Carles.

Enric

HORARIS OCTUBRE

Missa Familiar 10/11/2019

Dimarts 19:00 Missa
Dimecres 19:00 Pregària Litúrgia
de la Paraula i comunió
Dijous 19:00 Missa
20:00 a 20:30 confessions
Divendres 18:00 Adoració del Sagrari,
Vespres, litúrgia de la
paraula i comunió.
Dissabte 17:45 Missa
Diumenge 12:30 Missa

Missa Infantil Segon Diumenge

Atenció personal
Dimarts de 20:00 a 20:30
excepte festius i vigílies de festa

Avui s’ha revelat
l’amor de Déu,

Assistència Social Càritas

que vol salvar

Topete, 23 08221 Terrassa
Tél: 937 808 788

la humanitat
Bon i Sant Nadal 2019

De dilluns a divendres de 9 a 13

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA A LA DONA
El diumenge 25 de Novembre el comitè Oscar Romero de
Terrassa vàrem fer un acte per reflexionar i debatre sobre el
tema.
Vam visionar la pel·lícula “Flores de otro mundo” la Rosa
Líndez (membre del casal de la dona) ens va fer la presentació.
També comptarem amb l’aportació de Faouzi (sociòleg
d’origen marroquí) que ens va parlar d’algunes situacions
que viuen algunes dones al seu país.
Després de la pel·lícula es va obrir un interessant debat
mentre fèiem un piscolabis.
A l’acte hi havia unes 25 persones, dones, homes només
tres. Persones de diferents edats.

En el debat es va analitzar com el sistema continua mantenint el patriarcat.
Es va mencionar el paper de les religions, que, en general,
també han contribuït i contribueixen a mantenir les desigualtats entre gèneres.
Es va fer una reflexió sobre el paper de l’educació arribant a
la conclusió que els docents no estan formats al respecte i
per tant és difícil canviar patrons, que manca molta formació
en tots els àmbits.
Les noies més joves van parlar del que observen al seu entorn, control dels nois sobre les noies i manca de consciència al respecte, deien que els resulta difícil aquesta lluita.
Loli

*6 de desembre Sortida Parroquial a Argeles,
*8 de desembre Beneir el Pessebre
*17 de desembre a les 19:00 celebració de la Penitència
*14 de desembre a les 14:00 h Dinar parroquial del pre-Nadal .
*22 de desembre cantada de nadales a la parròquia a les 11.30 h
*24 de desembre Missa del Gall

