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L’advent, temps d’espera

El tema de l'espera del Messies i la commemoració de la preparació a aquest
esdeveniment salvífic, és el tema més important durant
el temps de l’Advent i ajuden a preparar el Nadal.
Durant aquest temps l'Església se sent submergida en la
lectura profètica dels oracles messiànics. Fa memòria
dels nostres Pares en la Fe, de la època patrística i dels
profetes, escolta a Isaïes, recorda el petit nucli dels
anawim de Jahvè que son allà per esperar, i ensenyarnos a esperar: Zacaries, Isabel, Joan, Josep, Maria.
L'Advent és així com una intensa i concreta
celebració de la llarga espera a la història de la salvació,
com el descobriment del misteri de Crist present en cada
pàgina de l'Antic Testament, del Gènesi fins als últims
llibres Sapiencials. És viure la història passada dirigida i
orientada cap al Crist amagat a l'Antic Testament que
suggereix la lectura de la nostra història com una
presència i una espera de Crist que ve.
En l'avui de l'Església, l’Advent és com un
redescobrir la centralitat de Crist en la història de la
salvació. Es recorden els seus títols messiànics a través
de les lectures bíbliques i les antífones: Messies,
Alliberador, Salvador, Esperat de les nacions, Anunciat
pels profetes ... En els seus títols i funcions Crist, revelat
pel Pare, es converteix en el personatge central, la clau
de volta d'una història, de la història de la salvació.

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, ESPECIALMENT EN AQUESTES DATES, 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...i altres aliments
propis d’aquestes dates
Podeu fer l’entrega a la sagristia en horaris de missa

Operació QUILO
A partir d’aquest mes de desembre, cada diumenge disposarem, a l’atri del temple,
d’un contenidor per recollir aliments destinats a ajudar a les famílies més
necessitades del barri.
Fem de la solidaritat una mostra més de la comunió entre germans.

GRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS.
ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00

CONFERÈNCIES D’ADVENT
Tradicionals conferències d’Advent, a càrrec dels sacerdots de la
Parròquia, els dies 10, 11
i 12PENITÈNCIAL
de desembre a les 20h30 a la capella
ACTE
del
Santíssimcomunitària de la penitència divendres 21 de desembre a
Celebració
les 19 hores

ATENCIÓ, nou horari de misses per la vigília de nadal
En el Consell Parroquial del darrer 9 d’octubre es va debatre la conveniència de
ampliar les misses de la vigília de Nadal (24 de desembre) per tal d’acollir millor a
les famílies, en data tan assenyalada, i evitar en lo possible les aglomeracions
viscudes en els darrers anys, aprovant-se la celebració de les següents misses:
17h30 – Missa de vigília (castellà)
19h00 – Primera missa de Nadal (bilingüe català – castellà)
20h00 – Segona missa de Nadal – “Missa del Pollet” (bilingüe català – castellà)

24h00 – Tercera missa de Nadal – “Missa del Gall” (bilingüe català – castellà)
Dissabte, 1 de desembre
Sant Eloi
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Dilluns, 3 de desembre
Sant Francesc Xavier
19h > Pastoral de la Salut (sala St Joan Pau II)
21h > Pregària i adoració joves
Divendres, 7 de desembre
Sant Ambròs, bisbe i doctor de l’Església
Primer divendres de mes
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Diumenge, 9 de desembre
DIUMENGE II D’ADVENT
Misses com tots els diumenges i festius
Dimarts, 11 de desembre
20h30 > 2na. Conferència d’advent
Dijous, 13 de desembre
Santa Llúcia, verge i màrtir
21h> Pregària i adoració adults (cripta)
Dissabte, 15 de desembre
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Dilluns, 17 de desembre
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 20 de desembre
21h> Pregària i adoració adults (cripta)

Diumenge, 2 de desembre
DIUMENGE I D’ADVENT
Misses com tots els diumenges i festius
Dijous 6 de desembre
Sant Nicolau
Festa civil
Misses com els dies feiners
Dissabte, 8 de desembre
IMMACULADA CONCEPCIÓ DE LA BENAURADA
VERGE MARIA
Misses com tots els diumenges i festius
Dilluns, 10 de desembre
LA MARE DE DÉU DE LORETO
Santa Eulàlia de Mèrida
20h30 >Primera conferència d’advent
21h> Pregària i adoració joves
Dimecres, 12 de desembre
LA MARE DE DÉU DE GUADALUPE
20h30 > 3ª. Conferència d’advent
Divendres, 14 de desembre
Sant Joan de la Creu, prevere i doctor de
l’Església
Diumenge, 16 de desembre
DIUMENGE III D’ADVENT
Sant Josep Manyanet
Misses com tots els diumenges i festius
Dimarts, 18 de desembre
MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA
Divendres, 21 de desembre
19h > Acte Penitèncial

Diumenge, 23 de desembre
DIUMENGE IV D’ADVENT
Misses com tots els diumenges i festius
Comença el temps de Nadal (veure horaris especials)
Dilluns, 24 de desembre
Dimarts, 25 de desembre
17h30 > Missa de Vigília
NADAL DEL SENYOR
18h45 > Missa de les Famílies
20h00 > Missa del “Pollet”
Misses a les 12h00, 13h00 i 20h00
24h00 > Missa del Gall
Dijous, 27 de desembre
Dimecres, 26 de desembre
Sant Joan, apòstol i evangelista
Sant Esteve
Misses com els dies feiners
21h> Pregària i adoració adults (cripta)
Divendres, 28 de desembre
Dissabte, 29 de desembre
Els sant Innocents, màrtirs
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Diumenge, 30 de desembre
Dilluns, 31 de desembre
Festivitat de la Sagrada Família:
Sant Silvestres
Jesús, Maria i Josep
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00
Misses com tots els diumenges de l’any
Dissabte, 22 de desembre
Misses de vigília a les 17h30 i 20h00

SALMS
Et lloem, Déu nostre, et lloem

75 (74)
1 Per al mestre de cor: a la tonada de «Taixhet». Salm. Del recull
d'Assaf. Càntic.
2 Et lloem, Déu nostre, et lloem; el teu nom s'ha fet conèixer, i tothom conta
els teus prodigis: 3 «Vindré», diu ell, «a judicar amb raó quan jo mateix ho decideixi.
4 Encara que trontolli la terra amb tots els qui l'habiten, jo mantindré ferms els seus
pilars.»
5 Ara dic als insolents: «No us insolenteu!» Dic als descreguts: «No us
enorgulliu! 6 No alceu tan alt el vostre front ni parleu amb aquest gest arrogant.»
7 La grandesa no ve ni de llevant, ni de ponent, ni del desert; 8 ve de Déu, l'únic que
judica, que abaixa l'un i exalta l'altre.
9 El Senyor té una copa a la mà, plena d'un vi fort, adobat amb espècies, i el fa
beure fins a l'última gota a tots els descreguts de la terra.
10 Ho proclamaré per sempre més, cantaré al Déu de Jacob:
11 «Abatré», diu ell, «l'orgull del descregut,però el just alçarà el seu front.»
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HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
Dies feiners i
09h00 català ; 13h00 castellà ; 20h00 alternat català/castellà
festius sense
Dissabtes:
precepte
09h00 català; misses de vigília:17h30 castellà / 20h00 català /
Diumenges i 09h00 català ; 12h00 castellà; 1300 català; 19h00 Missa de famílies
Festius
(català/castellà); 20h00 català; 21h00 castellà
CONFESSIONS: ¼ hora abans de les misses

BAPTISMES:

Dies i hores convingudes.

SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Despatx Parroquial: Dimarts i Dijous de Pastoral de la Salut: Atenció als ancians i
18 a 20 hores (excepte vigílies de festa i
malalts de la Parròquia
mes d’agost)
Dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Assistenta Social:
Sr. Rector :
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
A hores convingudes 932.00.29.16

