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EDITORIAL
La Immaculada Concepció
En el camí de l'Advent brilla l'estrella de Maria Immaculada,
«senyal d'esperança certa i de consol» (Lumen gentium, 68).
Per arribar a Jesús, llum veritable, sol que va dissipar totes les
tenebres de la història, necessitem llums properes a nosaltres,
persones humanes que reflecteixin la llum de Crist i il·luminin
així el camí per recórrer. I què persona és més lluminosa que
Maria? Qui millor que ella, aurora que va anunciar el dia de la
salvació (cf. Spe salvi, 49), pot ser per a nosaltres estrella d'esperança? Per això la litúrgia ens fa
celebrar avui, prop del Nadal, la festa
solemne de la Immaculada Concepció de Maria: el misteri de la gràcia
de Déu que va embolicar des del primer instant de la seva existència a la
criatura destinada a convertir-se en
la Mare del Redemptor, preservant
del contagi del pecat original. Al contemplar-la, reconeixem l'alçada i la
bellesa del projecte de Déu per a tot
home: ser sants i immaculats en l'amor (cf. Ef 1,4), a imatge del nostre
Creador.

SANT CEBRIÀ DE VALLDOREIX
Quin gran do tenir per mare a Maria Immaculada! Una mare resplendent de bellesa, transparent a l'amor de Déu. Penso en els joves d'avui, que han crescut en un ambient saturat de missatges
que proposen falsos models de felicitat. Aquests nois i noies corren el perill de perdre l'esperança, perquè sovint semblen orfes
del veritable amor, que omple de significat i alegria la vida.
Aquest era un dels temes preferits del meu venerat predecessor
Joan Pau II, el qual va proposar en repetides ocasions a la joventut del nostre temps a Maria com «Mare de l'amor». Per desgràcia, moltes experiències ens demostren que els adolescents, els
joves i fins i tot els nens són víctimes fàcils de la corrupció de l'amor, enganyats per adults sense escrúpols que, mentint a si mateixos i ells, els atrauen els carrerons sense sortida del consumisme. Fins i tot les realitats més sagrades, com el cos humà, temple
del Déu de l'amor i de la vida, es converteixen així en objectes de
consum, i això cada vegada més aviat, ja en la preadolescència.
Quina tristesa quan els nois perden la sorpresa, l'encant dels sentiments més bells, el valor del respecte del cos, manifestació de la
persona i del seu misteri insondable!
A tot això ens exhorta Maria, la Immaculada, a la qual contemplem en tota la seva bellesa i santedat. Des de la creu, Jesús la va
encomanar a Joan i a tots els deixebles (cf. Jn 19,27), i des de llavors s'ha convertit per a tota la humanitat en Mare, Mare de l'esperança. A ella li dirigim amb fe la nostra pregària, mentre anem
idealment en peregrinació a Lourdes, on precisament avui comença un any jubilar especial en ocasió del 150 aniversari de les
seves aparicions a la gruta de Massabielle. Maria Immaculada,
«estrella del mar, brilla sobre nosaltres i guia'ns en el nostre camí» (Spe salvi, 50).
Sant Pare Benet XVI, Àngelus 8 de desembre de 2007

L A N OSTRA P ARRÒQUIA
AVISOS
Solemnitat de la Immaculada Concepció
La

Dimecres vinent, 8 de desembre celebrem la Solemnitat de la Immaculada Concepció. Seguirem l’horari de misses com els diumenges i els dies
festius. Aprofitem tots aquest dia dedicat a la Mare de Déu per honorar-

la amb devoció filial.

Adoració nocturna femenina
La

La celebrarem com cada segon divendres, el dia 10 de desembre a la Residència de les Gnes. Missioneres dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria,
darrera mateix de la Parròquia de Sant Cebrià. Comença a les 21:30 h, i a
les 22 h celebrarem la Missa. Després s’hi exposarà el Santíssim Sagrament per a l’adoració.

Inauguració de la nova seu de la Cúria Diocesana de Terrassa
La cúria diocesana de Terrassa té ja data d’inauguració: serà el proper 11
de desembre. La jornada comptarà amb un acte oficial, a les 11 h del matí, en el qual hi participaran autoritats civils i religioses; i un altre, obert
a tota la ciutadania i a les parròquies. Esteu convidats a participar-hi.

