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Comença el temps d'Advent
El dia 1 de Desembre comença l'Advent, el temps litúrgic que ens prepara per al Nadal, convidant-nos a aixecar la mirada i obrir els nostres cors
per rebre Jesús. En Advent, no vivim només l'espera nadalenca, també
estem convidats a despertar l'espera del gloriós retorn de Crist, quan tornarà a la fi dels temps.

Preparem el Nadal, esperem el gloriós retorn de Crist i també la nostra
trobada personal amb Ell: el dia que el Senyor ens cridi. Durant aquestes
quatre setmanes, estem convidats a despullar una forma de vida resignada
i rutinària i alimentar esperances, somnis per a un futur nou.
Estar desperts i pregar: heus aquí com viure aquest temps des d'avui fins
al Nadal. Estar desperts i pregar. El nostre problema ve de donar sempre
voltes al voltant de nosaltres mateixos, i de romandre tancats en la nostra
pròpia vida amb els seus problemes, alegries i dolors, però sempre donant
voltes al voltant de nosaltres mateixos. Aquest és un temps oportú per
obrir els nostres cors, per fer-nos preguntes concretes sobre com i per qui
gastem les nostres vides.
El Senyor ens diu: "Tingueu confiança i alceu el cap, que el vostre alliberament és a prop”.
Es tracta d'aixecar-se i resar, dirigint els nostres pensaments i el nostre cor
a Jesús que està per arribar. Un s'aixeca quan s'espera alguna cosa o algú.
Nosaltres esperem Jesús i volem esperar en oració.

Mn. Josep Ramón Pérez

Rector

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
Continua
CÀRITAS
PARRÒQUIAL
Per tal de poder reforçar els lots alimentaris que mensualment es preparen per ajudar a les famílies necessitades de la parròquia, volem demanar
la col·laboració dels nostres fidels amb DONATIUS ECONÒMICS o en
forma d’aliments.
Son els mes interessants per la seva facilitat de conservació i/o distribució els següents: Oli, Pasta, Arròs, Galetes, Llet, Sucre, Llegums,
Cacau, Pastilles de Caldo Concentrat, Farina, Formatge, Tonyina,
etc...
També podeu entregar ganyips, turrons, galets i aliments propis
d’aquestes dates
Podeu fer l’entrega, fins el dia 22 de desembre, a la sagristia, el
despatx parroquial i al contenidor de la OPERACIO QUILO els diumenges a l’atri del temple.

HORARIS DE MISSES DE NADAL A EPIFANIA
Dimarts 24

Missa del Pollet: 17h30 (2)
Segona missa Pollet: 18h45 (3)
Tercera Missa Pollet: 20h00(3)
Missa del “Gall” : 24h00(3)

Dimecres 25 – NADAL

Matí: 12(2) i 13h00(1)

Dies 26, i 27

Matí: 9(1) i 13h00 (2)
Vespre 20h00(4)
Missa a les 09h00(1)
Misses de Vigília 17h30(2) i 20h00(1)

Dissabte dia 28
Diumenge dia 29

Vespre: 20h00

(3)

Matí 9(1), 12(2) i 13h00(1) Vespre 20h00

Dilluns i Dimarts dies 30 i 31
Dimecres 1 de gener
Dies 2, i 3 gener
Dissabte 4 gener
Diumenge 5

(3)

Misses a les 09h00(1), 13h00 i 20h00
31: Misses de Vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Any 2020
Matí: 12(2) i 13h00(1) Vespre: 20h00(1)
Matí: 9(1) i 13h00(2) Vespre 20h00(4)
Missa a les 09(1)
Misses de Vigília 17h30(2) i 20h00(1)
Matí: 9(1), 12(2) i 13h00(1) Vespre 20h00
(1)

Dilluns 6 de Gener - REIS
(1) Misses en català
(2) Misses en castellà

Matí 9(1), 12(2) i 13h00(1) Vespre 20h00
(3) Misses bilingües català / castellà
(4) Misses bilingües, dies alterns

CELEBRACIÓ COMUNITARIA DE LA PENITÈNCIA
El dilluns 23:00 de desembre a les 19:00
Amb absolució individual.

(3)

Mes de Desembre - Agenda
Diumenge, dia 1
Primer diumenge d’Advent
Misses com tots els diumenges de l’any

Dilluns, dia 2
20h45 – Adoració i pregària joves

Dimarts, dia 3
Sant Francesc Xavier
Patró de les missions i del turisme

Dimecres, dia 4
Sant Joan Damascè
Prevere i Doctor de l’Església

Dijous, dia 5
20h45 Pregària i Adoració Adults

Dissabte , dia 7
Sant Ambrosi de Milà
Doctor de l’Església
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, dia9
20h45 – Adoració i pregària joves

Dijous, dia 12
La Mare de Déu de Guadalupe
20h45 Pregària i Adoració Adults
Dissabte, dia 14
Sant Joan de la Creu
Prevere carmelità i Doctor de l’Església
Misses de vigília a les 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, dia 16
20h45 – Adoració i pregària joves
Dimarts, dia 17
20:30 Conferencies Advent
Dijous, dia 19
20h45 Pregària i Adoració Adults
20:30 Conferencies Advent
Diumenge, dia 22
Diumenge IV d’Advent
Misses com tots els diumenges de l’any

Divendres, dia 6
Sant Nicolau
Primer divendres de més
Festa Civil
Misses com els dies feiners
Diumenge, dia 8
II Diumenge d’Advent
Immaculada Concepció
de la Verge Maria
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimarts, dia 10
La Mare de Déu de Loreto
Patrona de l’aviació
Dimecres, dia 11
17:30 Vida Creixent
Divendres, dia 13
Santa Llúcia, vg. I mr
Diumenge, dia 15
Diumenge III d’Advent
Misses com tots els diumenges de l’any
Dimecres, dia 18
La Mare de Déu de l’Esperança
20:30 Conferencies Advent
Dissabte, dia 21
Misses de vigília a les 17h30(2) i
20h00(1)te
Dilluns, dia 23
20h45 – Adoració i pregària joves
19:00 Celebració Penitència

TEMPS DE NADAL.
Consulteu horaris especials
CONFERÈNCIES D’ADVENT

17, 18 i 19 de desembre a les 20:30

SALMS
Déu s’aixeca en l’assemblea divina

82 (81)
Salm. Del recull d’Assaf. *

Déu s’aixeca en l’assemblea divina
i judica enmig dels déus;
«Fins quan jutjareu contra justícia
afavorint la causa dels culpables?
3
Defenseu els febles i els orfes,
feu justícia als pobres i als desvalguts!
4
Allibereu els indigents i els febles,
arrenqueu-los de les mans dels injustos!»
2

Però ells no tenen seny ni enteniment,
caminen a les fosques.
Fins els fonaments de la terra se somouen!

5

«Doncs jo declaro: Ni que sigueu déus,
ni que sigueu tots fills de l’Altíssim,
7
com qualsevol home morireu,
caureu com han caigut tants governants.»
6

Alça’t, Déu meu, a judicar la terra,
que tots els pobles et pertanyen.

8
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
09h00
; 13h00
; 20h00 (4)
Dissabtes:
(1)
09h00
; misses de vigília: 17h30 (2) i 20h00 (1)
Diumenges i Fes- 09h00 (1) ; 12h00 (2); 1300 (1); 19h00 Missa de famílies (3);
tius
20h00 (1); 20h45 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de les misBAPTISMES: Dies i hores convinguses
des.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Despatx Parroquial: Dimarts i Dijous Pastoral de la Salut: Atenció als ancide 18 a 20 hores
ans i malalts de la Parròquia
Assistenta Social:
Sr. Rector :
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
A hores convingudes 932.00.29.16
Misses: (1) CATALÀ / (2) CASTELLÀ / (3) BILINGÜE / (4) DIES ALTERNS
Dies feiners i
festius sense
precepte

(1)

(2)

