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Rorate Caeli 

"Ruixin els núvols al just, obri's la terra i germini al Salvador" . 
Així diu la profecia d'Isaïes que forma aquest conegut himne 
d'advent, el RORATE CAELI, i que descriu a la perfecció la 
naturalesa del Salvador. D'una banda la seva part divina (ruixin 
els cels) i per una altra la seva part humana (i germini la terra). 
Efectivament, Crist va germinar en les puríssimes entranyes 
de María, veritable terra fèrtil que Déu va anar preparant 
d'entre el poble d'Israel. 

La profecia d'Isaïes s'ha complert: Jesús amb la seva mort i 
resurrecció va plantar la llavor de la vida eterna i la renovació 
total de la creació que serà alliberada definitivament de les 
conseqüències del pecat: la maldat, la malaltia, la mort. Per 
Nadal celebrarem l'inici d'aquest pla redemptor que culminarà 
al final dels temps quan els núvols s'obrin i vegem tornar a 
aparèixer a Crist en glòria i majestat. Mentrestant, a nosaltres, 
que no sabem ni el dia de l'hora de la seva manifestació plena, 
no hem d'estar ociosos; el Senyor ens ha deixat una tasca. 

D'una banda, "Sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial 
és perfecte" i per un altre, "Aneu per tot el món i prediqueu 

l'evangeli". Dit d'una altra manera, una missió interior, la de ser 
sants, que es manifesta exteriorment donant testimoniatge de Jesucrist davant els homes del nostre temps. 

La naturalesa del cristià és sempre missionera i no és necessari anar-se a la "Conchinchina"; es realitza 
vivint una intensa vida interior que vol omplir-se de Crist i buidar-se de coses mundanes i es manifesta 
comunicant amb les nostres paraules i obres l'Evangeli. 

Aquestes festes nadalenques que s'acosten presenten al cristià una gran oportunitat d'exercir la nostra 
vocació missionera, ja que per un costat hi ha molta gent fastiguejada del trist espectacle buit i consumista 
en el qual s'ha convertit el Nadal en els nostres dies. A ells hem de donar un testimoniatge que encara hi ha 
gent que creu en el veritable significat del Nadal. Això ho podem fer de dues maneres: participant de totes 
les celebracions religioses d'aquestes festes, particularment la Missa del gall, i per un altre no deixar-nos  
endur pel consumisme, l'ostentació i el malbaratament en aquests dies. 

D'altra banda tenim totes aquelles ànimes ferides per a les quals el Nadal porta un dolor afegit: els que 
estan sols, ancians, pobres, sense sostre, aturats, malalts, famílies trencades per la separació o la 
violència... La llista és interminable i a ells cal anunciar-los amb la nostra caritat autèntica que 
principalment, Jesús va néixer per ells i que acceptant-ho, Crist no serà indiferent a les seves llàgrimes i al 
seu dolor. Que en Ell tinguin l'esperança que després d'aquesta "mala nit en una mala posada" com va 
descriure aquesta vida Santa Teresa de Jesús, Déu posarà fi al seu dolor. Potser no podem treure el dolor i 
els problemes de molts, però sens dubte podem oferir petits retalls de caritat (una almoina, una ajuda 
econòmica, una trucada, una visita, una estona d'escolta...) que davant Déu tenen un valor immens. I 
sobretot l'esperança cristiana, l'autèntica, la que neix en un brut pessebre i ens ha promès, per pura 
misericòrdia, la felicitat eterna. 



Exèquies en la parroquia 

Carmen Barrera Póveda amb 91 anys  

ECONOMIA  NOVEMBRE 2022

*Els 4.000€ destinats a Càritas són per a un programa de Càritas Diocesana de Terrassa 
consistent en unes targetes moneder que es lliuren a les famílies necessitades de 

manera que puguin anar a comprar els aliments que necessitin als comerços. Després es 
realitza un control dels tiquets per a comprovar que es faci un correcte ús de la targeta. 

Les targetes estaran destinades a les famílies necessitades de Santa Perpètua.*



Calendari Desembre 2022  

Santa Missa de vigília els dissabtes (excepte el 24 de decembre) a 
les 19h (parròquia)


SANTA MISSA EN EL COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA A LES 11H  
I A LES 12:30H EN LA PARRÒQUIA 

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
7 de desembre: Missa de Vigília a les 19h (Parròquia)


8 de desembre: 11h (Col·legi) 12:30h (Parròquia)

--------------


MISSA DEL GALL 
DISSABTE 24 A LES 00:00h (Parròquia)


MISSA DE NADAL 
11h (Col·legi) 12:30h (Parròquia)


Missa de Sant Esteban: dilluns a les 20h (Parròquia)


---------------


Dilluns i dijous (no Festius): Santa Missa en la parròquia a les 20h

Dimarts i divendres (no Festius): Santa Missa en la parròquia a les 11h


Dimecres: no hi ha Missa

--------------------


Diumenge 11 de desembre: Santa Missa en Santiga a les 9h. 
------------------------


-Dijous a les 19h (no festius): adoració al Santíssim i confessions- 
--------------------


Recés d'advent i confessions 
Dissabte 17 a les 11h. (Per confirmar)


----------------------

Dissabte 17 a les 20h 

Concert de Nadal a càrrec de la EMA (Escola Municipal de les Arts)


Diumenge 18 
Concert de Nadal de la Coral Renaixença a les 18h.



     Contacte 
           699 106 480   (també per whatsapp)  

santaperpetua714@bisbatdeterrassa.org        www.parroquiasantaperpetua.com 

TELÈFON D'ATENCIÓ DE CÁRITAS 

676 591 300

DIA 8 DE DESEMBRE: LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 
EL MIRACLE D'EMPEL 

Sabem que la definició dogmàtica de la Immaculada 
Concepció de la Mare de Déu és del 1884, però potser no és 
tan conegut que la nostra pàtria sempre va ser pionera de la 
defensa que la Mare de Déu va ser preservada del pecat 
original des del moment exacte de la seva concepció. Ja en el 
segle XII tenim textos que testifiquen que ja se celebrava 
aquesta festa en els regnes de Navarra i Aragó. Tant es van 
destacar els regnes d'Espanya en la defensa i propagació 
d'aquesta veritat, que el papa Climent XIII la nomena la nostra 
patrona i estableix la seva celebració el 8 de desembre. 
També és privilegi únicament nostre el que els sacerdots 
puguin usar ornaments blaus en honor de la Immaculada. Per 
què tant de privilegi? D'on ens ve aquest especial fervor per la 
Immaculada? Els motius són varis, avui explicarem un d'ells.


Ens trobem en la denominada Guerra dels 80 anys, entre 
algunes províncies dels actuals Països Baixos i l'Imperi Espanyol. Els famosos Terços de Flandes, comandats 
per Francisco Arias de Bobadilla, es trobaven assetjats per l'enemic en la petita illa de Bommel, en l'actual 
Holanda. Els rebels havien inundat l'illa obrint els dics dels rius, de manera que la tropes espanyoles van quedar 
atrapades en la petita muntanya d'Empel. L'almirall Filips van Hohenlohe-Neuenstein, cap de la tropes de les 
Províncies Unides dels Països Baixos, va oferir als assetjats una rendició honrosa, al que els terços van 
respondre: "Ja parlarem de capitulació després de morts". 

Ja gairebé sense aliments i esperant l'atac final, ja només quedava resar per un miracle. Mentre preparaven una 
trinxera, un soldat va descobrir una taula de fusta flamenca amb la imatge de la Mare de Déu, amb uns colors 
tan vius que semblava acabada de pintar. El capellà dels terços, Fra García, va fer que tots li resessin una Salve 
Regina. Això va convèncer als terços que no els faltaria la protecció de la Verge Immaculada. Aquesta mateixa 
nit es va deslligar un vent completament inusual i intensament fred que va gelar el riu que envoltava la 
muntanya d'Empel.


El matí següent, el 8 de desembre de 1585, els Terços van marxar sobre el gel i van atacar per sorpresa el 
campament enemic aconseguint un victòria tan completa que s'atribueix al comandant dels Països Baixos la 
següent expressió: "Tal sembla que Déu és espanyol en obrar tan gran miracle". 

Si l'ocorregut en Empel va ser miracle o un cúmul de felices coincidències (per als espanyols, clar), en el Cel ho 
sabran. Però no és en absolut descartable que la Santíssima Verge mostrés la seva maternal protecció amb 
aquells fills seus que defensaven la seva Immaculada Concepció quan en tants llocs era negada.


Sigui com sigui, avui dia, quan els fidels catòlics es veuen voltats per tants i tan poderosos enemics, també 
trobem en el fang d'aquest món, en aquesta terra que un dia fos denominada Terra de María, la certesa que la 
Immaculada no abandona mai als seus fills.


Immaculat Cor de María, sigueu la nostra salvació!


