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Del 12 al 18 de desembre

Més amunt hi ha llum
Fer un viatge amb avió et dóna
l’oportunitat de descobrir una altra
perspectiva del nostre hàbitat natural
(ciutats, muntanyes, camps, rius i
mars) que no es veuen des d’aquí baix.
És a dir: hi ha una altra manera de
veure les coses.
El pilot ens informava que estàvem a
11.000 metres d’altitud i que la ciutat
que sobrevolàvem en aquell moment
estava coberta per núvols negres i per
pluja.
La gent d’aquella ciutat s’havia
despertat amb un dia gris, trist i potser
plujós que predisposa un estat d’ànim
d’igual color.- Però més amunt de la
mateixa ciutat, més amunt feia Sol.
Només uns metres més amunt era un
dia esplendorós i radiant.
I això em va fer pensar.
Els nostres moments de foscor, els
nostres problemes,les malalties, les
dificultats que ens fan viure dies grisos,
ens poden fer creure que tot és així.
Com els d’aquella ciutat, podem
pensar que tot està ennuvolat, que no
hi ha Sol. I que si fórem capaços de
mirar “més amunt”, és a dir, mirar-ho
des de Déu, trobaríem més llum.
Només amb els ulls de la fe podem
aixecar el cor a Déu i descobrir una
altra manera de veure i de viure les
coses que ens passen.
Per això a la Missa, tan si és de festa o
per demanar alguna necessitat o d’un
enterrament, se’ns diu: “Amunt els
cors” i nosaltres contestem: “Els
elevem al Senyor”.
Quan el cor s’eleva al Senyor, trobem
El vostre Rector
més llum.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Aliments per als pobres. Durant tot
l’Advent recollirem els aliments de primera
necessitat que pugueu portar i que farem arribar a
Cáritas per a repartir-los entre la gent més pobra.
Serà un bon gest cristià compartir això i que
puguem ajudar a algunes persones que passen
necessitat.- Els aliments els podem deixar davant
l’altar o a la sagristia.-

Loteria de Nadal.- Encara queda aquí a la
parròquia algunes butlletes de loteria per vendre.Els qui esteu interessats passeu pel despatx
parroquial abans o després de les misses.Concert de Nadal.- Avui ,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.

Domassos amb el Nen Jesús.- Ja
podem posar als balcons de les nostres cases
aquells domassos amb el Nen Jesús i
ambientar aixi els nostres carrers amb el sentit
del Nadal.
EL JESÚS DEL TEU BETLEM.- El
diumenge vinent, dia 19, a totes les misses,
beneirem les imatges del Nen-Jesús que
tingueu i que després formaran part del Betlem
que posareu a casa.- Grans i petits estem
convidat a portar cada any el Nen-Jesús per
beneir-lo i que aquesta benedicció després
arribi a les vostres cases.REUNIÓ DE CATEQUISTES DELS DOS
CURSOS DE COMUNIÓ.- El dimecres, dia 15, a
les 6’30h. de la tarda i al Saló Parroquial ens
trobarem totes les catequistes del primer i segon
any de Comunió per concretar diversos aspectes de
la Catequesis.

Diumenge III d’ADVENT

Mireu, oh Déu, el vostre poble que espera, ple de fe, la festa del
naixement del vostre Fill; concediu-li d’arribar amb alegria a les festes
de Nadal i de celebrar-les solemnement amb el goig de l’Esperit.

LA NAVIDAD SECUESTRADA
No se trata de ninguna exageración. El
verdadero significado de la Navidad es ya
desconocido para un sector muy importante de
nuestra población. La Navidad permanece
secuestrada por esa alianza existente entre
consumismo y cultura secularizada e
intrascendente. En la audiencia papal del 21 de
Diciembre del año pasado, Benedicto XVI,
hacía el siguiente llamamiento: “mientras una
cierta cultura moderna y consumista intenta
hacer desaparecer los símbolos cristianos de la
celebración de la Navidad, asumamos todos el
compromiso de comprender el valor de las
tradiciones navideñas, que forman parte del
patrimonio de nuestra fe y de nuestra cultura,
para transmitirlas a las nuevas generaciones”
Uno de los principales símbolos religiosos
navideños es la luz. Las velas de las iglesias, las
luces del Nacimiento, del árbol de Navidad y de
las calles, evocan otra Luz, que solo la fe puede
contemplar. El Papa aprovechó la referida
catequesis para ahondar en el significado de la
luz: “La fiesta de Navidad coincide, en nuestro
hemisferio, con la época del año en que el sol
termina su parábola descendente y empieza la
fase en la que se amplía gradualmente el
tiempo de luz diurna, según el recorrido
sucesivo de las estaciones.

SANTORAL

La secularización de la Navidad tiene también
un importante aliado en el olvido del sentido
religioso del tiempo y en la consecuente
paganización de la celebración del inicio del año.
Sin embargo, por mucho que nos empeñemos en
negar las raíces cristianas de nuestra cultura,
cada vez que fechamos una carta, cada vez que
comemos las uvas al son de las campanadas,
estamos reconociendo implícita -ojalá
explícitamente-, que el nacimiento de Jesucristo
es el acontecimiento central de la humanidad, a
partir del cual dividimos la historia en un “antes
de” y un “después de”.
(http://www.ecatolico.com/navidad/18_navidad_navidad_secuestrada.htm)

QUE LOS SIGNOS QUE USEMOS EN NUESTRAS
CASAS SEAN REALMENTE CRISTIANOS.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Lucía

13

San Juan de la Cruz

14

San Valeriano.

15

Santa Albina y Adelaida

16

San Lázaro

17

Ntra.Sra. de la Esperanza

18

San Anastasio

19

El día peor
empleado es
aquél en que
no se ha reído
Chamfort

Esto nos ayuda a comprender mejor el tema de
la luz que prevalece sobre las tinieblas. Es un
símbolo que evoca una realidad que afecta a lo
íntimo del hombre: me refiero a la luz del bien
que vence al mal, del amor que supera al odio, de
la vida que vence a la muerte. Navidad hace
pensar en esta luz interior, en la luz divina, que
nos vuelve a presentar el anuncio de la victoria
definitiva del amor de Dios sobre el pecado y la
muerte....”

dilluns,

13

8,00 h Suf. Maria Caro i familiars difunts
19’30 h Suf. Antonio Royo

dimarts, 14

8,00 h Pels qui reben a casa la capella de la Sgda. Família
19’30 h

dimecres, 15

8,00 h, Pel qui reben a casa la capella de la Milagrosa
19,30 h.

dijous, 16

8’00 h.
19,30 h.

divendres, 17

8’00 h
19’30 h.

dissabte, 18

8’’00 h.
19’30 h. Suf. José Pallarés Boix
Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell

Diumenge, 19

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Joan Gas
19’30 h.

