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Tots sants i fidels difunts
Una de les idees més boniques de la nostra fe que suscita la festa de tots
sants i dels fidels difunts és el misteri de la comunió dels sants. D’això ens
parla el Catecisme de l’Església Catòlica (nn. 946-962):
Després d’haver confessat «la santa Església catòlica», el Símbol dels
apòstols afegeix «la comunió dels sants». Què és l’Església sinó
l’assemblea de tots els sants? Tots els creients formen un sol cos. Per això
el bé dels uns es comunica als altres.
El terme «comunió dels sants» té, per consegüent, dues significacions
estretament lligades: «comunió en les coses santes» i «comunió entre les
persones santes».
I. La comunió dels béns
La comunió dels béns es concreta en:
- La comunió en la fe: La fe dels fidels és la fe de l’Església rebuda dels
apòstols, tresor de vida que s’enriqueix quan és participat.
- La comunió dels sagraments: El fruit de tots els sagraments pertany a
tots.
- La comunió dels carismes: en la comunió de l’Església, l’Esperit Sant
distribueix també entre els fidels les gràcies especials per a l’edificació de
l’Església.
- La comunió dels béns materials: Allò que el veritable cristià posseeix, ho
ha de mirar com un bé que li és comú amb tots, i sempre ha d’estar a punt
d’ajudar de pressa l’indigent i de posar remei a la misèria del proïsme»

- La comunió de la caritat: El més petit dels nostres actes, fet per caritat,
repercuteix a favor de tots, dintre aquesta solidaritat amb tots els homes,
vius o morts, que es basa en la comunió dels sants. Tot pecat perjudica
aquesta comunió.
II. La comunió de l’església del cel i de la terra
Fins que el Senyor vingui amb la seva glòria, acompanyat de tots els
àngels, i, destruïda la mort, totes les coses li siguin sotmeses, alguns
d’entre els seus
deixebles peregrinen a la terra, altres, després de morts, són purificats, i
uns altres són glorificats: contemplen clarament el mateix Déu tri i u, tal
com és».
La unió dels qui encara són en aquest món amb els germans que s’han
adormit en la pau del Crist no és de cap manera interrompuda; al contrari,
segons la fe constant de l’Església, s’enforteix amb la comunicació dels
béns espirituals».
- La intercessió dels sants: Pel fet que els benaurats estan més íntimament
units al Crist, consoliden tota l’Església en la santedat amb més eficàcia.
No paren d’intercedir per nosaltres prop del Pare, tot presentant els
mèrits que, gràcies a l’únic Mitjancer de Déu i els homes, Jesucrist, van
guanyar aquí a la terra servint en tot el Senyor. La seva sol·licitud de
germans ajuda molt la nostra feblesa».
- La comunió amb els sants. No és per raó solament del seu exemple que
venerem la memòria dels sants del cel, sinó encara més perquè la unió de
tota l’Església en l’Esperit es vegi enfortida per l’exercici de l’amor fratern.
La comunió amb els difunts. L’Església d’aquí baix tingué des dels primers
temps del cristianisme un perfecte coneixement d’aquesta comunió de tot
el Cos místic de Jesucrist, i per això va fomentar amb una gran pietat el
record dels difunts i va oferir sufragis per ells, «convençuda que pregar
pels difunts perquè els siguin perdonats els pecats és cosa santa i
religiosa» (2M 12,45)». La nostra pregària pels difunts no sols pot ajudarlos a ells, sinó que també pot fer eficaç la seva intercessió per nosaltres.
- En l’única família de Déu. Tots els qui som fills de Déu i formem una sola
família en el Crist, en unir-nos en un mateix amor mutu i en una mateixa
lloança a la Santíssima Trinitat corresponem a la profunda vocació de
l’Església.

Els seminaristes de la parròquia
Enguany tindrem amb nosaltres, els caps de setmana, dos seminaristes del
Seminari de Barcelona. Es diuen Jordi Domènech i Agustí Vives. A més, un noi
del grup de joves dels dimecres, en Pau Manent, també ha entrat al Seminari
Conciliar de Barcelona. En Pau, però, servirà a la seva parròquia d’origen, que
és la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa. Tots tres són enginyers que han
acabat els estudis i Déu els ha cridat a la vida sacerdotal. Preguem per la seva
santedat i perseverança. Ells mateixos s’han volgut presentar en aquest
escrit:
Sóc en Jordi Domènech i tinc 26 anys. Aquest curs
inicio el 2n any al Seminari Conciliar de la diòcesi de
Barcelona i, com l’any passat, col·laboraré els caps
de setmana a la Parròquia Mare de Déu de Betlem
on vaig estar molt bé. Abans d’entrar al seminari
vaig acabar els estudis d’Enginyeria Industrial a la
UPC.
Espero que aquest any, a part de formar-me
acadèmicament i espiritualment, fem moltes
activitats a la parròquia que ens ajudin a aproparnos una mica més a Déu. Aprofito per demanar-vos
que pregueu per tots els seminaristes, especialment per mi i l’Agustí, per a
que Déu ens faci sants. Moltes gràcies, ens veiem aviat!
L’Agustí Vives també es presenta ell mateix:
Hola, em dic Agustí tinc 29 anys, sóc seminarista de la diòcesis de Barcelona i
durant aquest curs estaré els caps de
setmana en aquesta parròquia en la qual
espero poder aportar el meu gra de
sorra, tot i que segur que serà més el que
rebré que el que jo pugui donar.
Aquest és el meu primer any en el
seminari de Barcelona tot i que els dos
anys anteriors ja havia començat a
estudiar filosofia eclesiàstica a Pamplona.
Abans d'això havia estudiat enginyeria
electrònica i vaig estar treballant en el

món de les xarxes informàtiques.
I com es passa del món de l’enginyeria al seminari? Doncs arrel d’una
reconversió (després de portar un temps allunyat de la fe) deguda a un viatge
a Calcuta on vaig estar fent voluntariat amb les Missioneres de la Caritat.
Aquest canvi em va portar a plantejar-me de nou una inquietud vocacional
que havia tingut a l’adolescència però que no havia volgut atendre per falta
de generositat en l’entrega. I, finalment, aquest replantejament és el que,
després d’un temps de discerniment, m’ha portat al seminari.
Per acabar, espero que durant aquest curs ens anem coneixent i també
espero que pregueu molt pels seminaristes perquè siguem fidels a la crida de
Déu i per a que el nombres dels mateixos vagi augmentant any rere any.

Activitats parroquials i Notícies
Horaris de misses. A partir de l’1 de novembre l’horari de misses de la
parròquia serà:
-

Dies feiners: 9 (català), 11 (castellà), 13 (català) i 20h (català).

-

Dissabtes: 11 (castellà), 13 (català) i 20h (català).

-

Diumenges i festius: 11 (castellà), 12 (català), 13 (castellà) i 20 (castellà).

-

Les confessions són mitja hora abans de cada missa.

Xerrada de formació. En el passat consell parroquial s’acordà de fer,
mensualment, trobades de formació i aprofundiment en la fe. Per la qual cosa
començarem tot comentant l’exhortació del Papa Francesc, “El goig de
l’Evangeli”, que tindrà lloc el dimarts dia 11 de novembre, a les 19h, a la sala
del Roser de la nostra parròquia.
Hora Santa d’Emmaús. El proper dimarts dia 4 de novembre tindrà lloc la
trobada conjunta d’homes i dones que han realitzat els recessos d’Emmaús,
amb una hora santa a les 20:30h, en acabar la missa del vespre. Aquesta
trobada està oberta a tothom de la parròquia que hi vulgui participar, per
pregar i poder conèixer, alhora, aquesta activitat. No deixeu d’assistir-hi!

Horari de despatx. Recordem que l’horari de despatx és tots els dimecres i
divendres no festius de 18h a 19h de la tarda. c. Xuclà, 2; telf. 933183823 i
email: mdbetlem15@arqbcn.cat
Catequesi. Hem començat el curs de la catequesi. Les sessions de catequesi,
tant per la comunió com per la postcomunió, tenen lloc els dimarts escolars a
les 17:30, fins les 18:45h. La catequesi, però, inclou la participació en la missa
de 13h del diumenge, en la qual fan d'escolans. Enguany s’ha duplicat el
número d’infants i ja en tenim uns 60. Donem-ne gràcies a Déu!
També s'ha format un grup coral d'infants de la catequesi, per cantar durant
la missa dominical, que assagen els dijous a les 17:30h. I esperem començar
ben aviat, durant aquest mes de n
També comença el grup de confirmació, que té lloc els dissabtes, de 17h a
18h, a càrrec dels seminaristes de la parròquia, Jordi Domènech i Agustí Vives.
Abrigall dels avis. El dimecres dia 3 de setembre reprenguérem les activitats
del nostre casal, l'abrigall dels avis. Les trobades són tots els dimecres a les 17
a 19 de la tarda. Tota persona gran que vulgui participar-hi només cal que
parli amb els mossens de la parròquia, per apuntar-s’hi, o que vingui
directament a l’Abrigall qualsevol dimecres i parli amb la Pepita Torrebadella
o Alberto Sancho. No hi ha cap quota per participar-hi.
Hora santa. Recordeu que tots els dijous, de 18:30h fins les 19:50h, té lloc
l'adoració eucarística a la capella del Santíssim. Hi sou tots convidats a
acompanyar Jesús Sagramentat present en la Custòdia.
Grup de joves. Tots els dimecres, a les 21h del vespre, tot començant amb un
sopar, té lloc a la nostra parròquia una trobada del grup de joves, nois i noies
de 20 a 35 anys. Tothom qui vulgui participar-hi, que parli amb algun dels
mossens de la parròquia.
Convivències de joves. El cap de setmana del 15 i 16 de novembre tindrem la
primera convivència del grup de joves de la parròquia. Cal apuntar-se.
Grup de professionals. Els dijous cada tres setmanes ens trobem una colla de
nois i noies, d'edats entre els 35 i 55 anys, per a aprofundir en la fe. Les
trobades comencen amb un sopar, que organitzen cada cop uns quants del
grup, a les 21h, i tot seguit, a les 21:30h, hi ha una xerrada, debat, meditació,
o hora santa, segons les setmanes. La propera sessió serà el dijous dia 20 de
novembre. Hi sou tots convidats.
Encontres d'Emmaús. S’ha reprès també les activitats dels grups d'Emmaús
de la parròquia. Les noies tenen l'hora santa els dilluns a partir de les 19:30h,
mentre que els homes es troben per la pregària els dimarts a les 20:30h.

Nova web. Abans de l’estiu la parròquia va estrenar una nova Web, on
trobareu tot el que fa referència a la vida de la parròquia. Podeu fer totes les
observacions que vulgueu per anar-la construint entre tots. Tots els
comentaris seran benvinguts. La nova web es troba a http://mdbetlem.net
Comunions a malalts. Es distribueix a les cases a aquelles persones que per
edat o per malaltia no poden anar a l'església. Cal que aviseu als mossens o a
la sagristia.
Col·lecta del Domund. La parròquia va recollir la quantitat de 1325.15. Moltes
gràcies per la vostra col·laboració.
Consell parroquial. El 13 d’octubre tingué lloc la trobada del consell
parroquial, on, a més de tractar diversos temes, s’incorporà a l’equip en
Daniel Mendiola Cebrian, com a responsable de la catequesi, en substitució
de la Teresa Vives, que fins ara havia ocupat aquest càrrec.
Curset de lectors. Calen lectors per a les misses, tant dels caps de setmana,
com de les misses de diari. Per la qual cosa s’organitzarà un curset per a
preparar-se per aquest ministeri parroquial. Cal apuntar-se a qualsevol dels
mossens o a la sagristia. S’avisarà oportunament el dia de la sessió. Tots els
que vulgueu hi podeu participar.
Cadena de pregària per les vocacions. Com cada
any, les deu diòcesis amb seu a Catalunya
organitzen una cadena de pregàries durant les
720h del mes de novembre per «demanar a l’amo
dels sembrats que hi faci anar més segadors» (Mt
9, 38). El lema d’aquesta desena edició és “la
família cristiana, font de vocacions” i vol mostrar
que és en el si de les famílies que neixen les
vocacions, perquè de la mateixa manera que la
família cristiana és la que educa i ensenya a resar i
a tractar el Senyor, també és en ella que cadascú
descobreix la seva vocació.
La cadena de pregària és una iniciativa que, a imatge de la família que de
generació en generació transmet el tresor de la fe, vol mantenir la pregària
pel do de la vocació; perquè siguin molts els que no tinguin por de respondre
un sí generós a la crida que Déu fa. La diòcesi de Barcelona té assignats els
dies 8, 18 i 28 del mes de novembre, i dedicarem especialment les hores
santes dels dijous a pregar per aquest motiu tan important per la vida de
l’Església.

