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Del 5 al 11 de desembre

PREPAREM.......
Els llums al carrer i a les botigues ja
anuncien que està a prop el Nadal i
que cal preparar tot el necessari per
aquestes festes.
La litúrgia ens situa ja al segon
diumenge d’advent i també ens invita a
preparar la vinguda del Senyor.
Preparem primer el “nostre pessebre
interior”, el nostre cor per acollir al qui
vol estar sempre amb nosaltres. És el
preparatiu més important.
Però preparem també amb il·lusió i
valentia tots els detalls que indicaran a
casa nostra, que el Nadal és una festa
cristiana on celebrem el Naixement de
Jesús.
Preparem el compartir amb els més
pobres com ha signe del Nadal.
Preparem el Betlem, com a imatge
visible del que celebrem.
Preparem el cant de Nadales o alguna
pregària per abans dels àpats
d’aquests dies.Preparem i enviem les felicitacions,
però que l’estampa sigui el naixement i
no aquelles estampes de neu i
papanoels que pareixen més una
invitació a l’esquiada que no una
felicitació de Nadal.I amb els nostres escrits i amb les
nostres salutacions a les persones que
estimem diem: “Bon Nadal” i no bones
festes.- Festes poden ser moltes
coses- Bon Nadal és desitjar-los una
bona celebració del Naixement de
Jesús.- I almenys, nosaltres com a
cristians, som coherents amb el que
creiem.
Com sempre en els detalls es
El vostre Rector
demostra l’essencial.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Loteria de Nadal.- Tenim aquí a la parròquia
algunes butlletes de loteria per vendre.- Els qui
esteu interessats passeu pel despatx parroquial
abans o després de les misses.-

La Cistella de Nadal està exposada a
l’aparador d’Alado. Allí podeu veure tot el que hi
ha i també la llista de col·laboradors que han fet
possible aquesta magnífica cistella. Des d’aquí els
agraïm la seva col·laboració i també a totes les
persones que heu fet possible aquesta iniciativa.

Vigília de la Puríssima.- El dimarts, dia 7, a
les 20’30 h. i a la Parròquia de Sant Blai tindrà lloc
la vigília de pregària a la Mare de Déu i que
prepara la festa del dia següent en honor a la Verge
Maria en la seva Immaculada concepció.

Festa de la Puríssima.- El dia 8, és dia de
precepte i per tant les misses són amb el mateix
horari que el diumenge.

Pregària pels més pobres.- El divendres, dia
10, a les 8 de la tarda i a la nostra parròquia, quan
fem normalment l’escola de pregària, participarem
d’una pregaria en favor dels més necessitats.Contarem amb la presència del Centre Cultural
Cristià que han preparat amb il·lusió i profunditat
aquesta pregària.

Concert de Nadal.- El diumenge,dia 12, a les
20’15 h. i a l’església parroquial tindrem el concert
de Nada organitzat per l’Associació de veïns del
barri Ferreries-Sant vicent. Participaran en aquest
concert l’Orfeó Vinarossenc i l’Orfeó Tortosí.- Els
seus cants, enmig de l’Advent, ens prepararan ja a la
joia del naixement de Jesús.

Diumenge II d’ADVENT

Déu omnipotent i ple de bondat, feu que les preocupacions de les coses
terrenes no ens impedeixin de córrer a l’encontre del vostre Fill; i que el
coneixement d’aquell que és la vostra saviesa ens faci participar de la seva vida

LA VERDAD DEL LEMA DE LOS CARTUJOS
Los cartujos adoptaron en sus monasterios un lema

los mas necesitados.

que conserva toda su fuerza: “Stat crux dum volvitur

Porque en los tiempos de crisis y de bancarrota la cruz

orbis”: la cruz permanece en pie, mientras el mundo

permite mirar hacia el cielo y reconocer que el dinero no

gira.

lo es todo.

Las crisis económicas, las catástrofes por terremotos o

Porque en la hora de la enfermedad y de la muerte la

huracanes, las desgracias que surgen con las guerras y

cruz consuela y acompaña al enfermo y a sus familiares

la delincuencia, recuerdan a cada generación una

y permite emprender la ultima travesía agarrados a un

verdad que olvidamos en los tiempos de bonanza: nada

madero de esperanza, según una famosa expresión de

en el mundo permanece, todo lo material y humano

san Agustín.

esta sometido a la ley del cambio.

Porque, en definitiva, lo único importante en la vida

La cruz de Cristo, sin embargo, conserva la vitalidad y

humana, con sus penas y sus alegrías, sus fiestas y sus

la fuerza de su mensaje para cada generación, para

funerales, consiste en dejarse abrazar por Jesús el

cada pueblo, para cada persona, para cada

Nazareno, en acoger su Sangre bendita, en suplicarle el

circunstancia de la vida.

perdón de nuestras culpas, y en ofrecerle un gesto de

Porque en los periodos de sequía y de hambre la cruz

caridad en quienes lo necesitan: los enfermos, los

mueve los corazones para que sepan compartir sus

pobres, los ancianos, los desilusionados por los mil

alimentos (pocos o muchos) con quienes viven en

avatares de la vida.

medio de la miseria.

El mundo gira y cambia, la cruz sigue en pie. Vale la

Porque en los momentos de bendiciones y de paz la

pena recordarlo, mientras miramos a un crucifijo y le

cruz invita a no apegarnos a lo pasajero y a usar del

pedimos al Señor que sea nuestro Camino, nuestra

dinero y de los bienes materiales para compartirlos con

Verdad, nuestra Vida, en el tiempo y en lo eterno.
(P. Fernando Pascual )

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Nicolás

6

San Ambrosio

7

La Immaculada Concep.

8

Santa Leocadia

9

Ntra, Sra de Loreto

10

San Dámaso

11

Ntra. Sra. de Guadalupe

12

Quien no sabe
bailar dice que
los tambores
no valen para
nada.
Anónimo

dilluns,

6

8,00 h
19’30 h Suf. Fidel Celma
Suf. Pascual Santamaria

dimarts,

7

8,00 h
19’30 h Suf. Carmen Vázquez Corbatón

dimecres,

8

9,00 h.
12,00 h. Per tot el poble
19,30 h.

dijous, 9

8’00 h. Pels qui reben la capella de la Sgda. Família
19,30 h. Suf. Leonor Montagut

divendres, 10

8’00 h Pels qui reben la capella de la Milagrosa
19’30 h. Suf, Difunts família Albiol-Fraile
Suf, Esteban Boyer i Juanito Herranz
Suf. Franciso Curto
8’’00 h.
19’30 h. Suf. Ramon Mora Cardona
Suf. Difunts família Algueró-Jardí
Suf. Difunts família Casanova
Suf. Rosa Maria Pàmies.

dissabte, 11

Diumenge, 12

9’00 h. Acció de gràcies al Sagrat Cor
12’00 h. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau.

