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PROVA UN NADAL AUTÈNTIC
Ja al darrer diumenge d’Advent,
aprofito aquestes línies que us escric
cada setmana per desitjar-vos, ben
sincerament, que visqueu un
BON I SANT NADAL.
Que la celebració del Naixement de
Jesús us porti més pau i una
benedicció molt gran a les vostres
vides i a les vostres famílies.
Nadal és Déu que s’apropa perquè
t’estima i sap que el necessites.
S’apropa en els sagraments
principalment. S’apropa en la seva
Paraula per orientar la nostra vida.
S’apropa en cada persona que tenim
al costat.
Fer Nadal és permetre-li entrar: rebre
els sagraments, fer cas al que Ell ens
diu, acollir de cor al germà.
Tota la festa d’aquests dies arrenca
d’un fet: Déu s’ha fet home i neix de
Maria verge a un estable de Betlem.
I aquest fet té un motiu: l’amor de Déu
per tu i per mi.
Tant si estàs sol o acompanyat fes
que el teu Nadal estigui fonamentat en
la fe i trobaràs que és possible
experimentar la joia interior molt més
viva que el riure de les festes.
Només em queda convidar-vos a les
celebracions d’aquets dies.
Especialment a la Missa del Gall.
El sortir de casa aquella nit santa, és
ja un acte d’estima al Senyor. Abans a
les esglésies no hi havia estufes i la
gent igual anava.- Porteu, per aquesta
missa, panderetes, triangles i d’altres
instruments per al moment de
l’adoració de Nen Jesús.

CISTELLA DE NADAL.- El número premiat és el
nº. 996. La persona agraciada amb el premi, que
porti el número a la parròquia i li farem entrega de
la cistella.ELS HORARIS DE LES CELEBRACIONS

d’aquestes festes de Nadal els trobareu
al darrera d’aquest mateix full.
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT
DEL PERDÓ.- Dimarts, dia 21, a les 20 h. Tota la
preparació de l’Advent culmina en rebre el
Sagrament del Perdó per celebrar amb goig el
Naixement de Jesús.- Feu el possible per invitar
tots als nostres familiars i amics a rebre aquest
sagrament tant important.
MISSA DEL GALL.- El dia 24, a les 12 de la nit
celebrarem, com és tradició, la Missa del Naixement
de Jesús. És una celebració entranyable, plena de
d’alegria. Al final de la missa farem l’adoració del
Nen Jesús.- Porteu per aquest moment,
panderetes, triangles, “zambombes “, per
acompanyar les nadales que cantarem mentre
anem a estimar la imatge del Nen-Jesús.
EL DIUMENGE 26 A LA CATEDRAL. FESTA DE
LA SAGRADA FAMÍLIA. - A les 12 h.
celebrarem, totes les parròquies juntes, la festa de
la Sagrada Família.-Sentint-nos família en la fe,
estem tots convidats a donant gràcies per la nostra
família i celebrar l’Eucaristia que presidirà el Sr.
Bisbe. Per això a la parròquia, aquest dia, no hi
haurà missa de 12.-

El vostre Rector

Temps de Nadal

Senyor, Déu nostre, que ens heu donat l’alegria de celebrar la festa del
naixement del Redemptor, feu que visquem de tal manera que siguem
dignes d’arribar a la seva companyia.

HORARI DE CELEBRACIONS D’AQUESTES FESTES DE NADAL
- Els dies feiners, com sempre, a les 8’00h. Missa a l’Aliança
i a les 19’30 h. Missa a la Parròquia. (menys el dia 24)
DIA 21 de desembre (dimarts)
- A les 20 h. A l’acabar la missa de la tarda: CELEBRACIÓ
COMUNITÀRIA DEL SAGRAMENT DEL PERDÓ. (CONFESSIONS)
DIA 24 de desembre (divendres)
- a les 8 h .- Missa a la capella de l’Aliança
- a les 24 h. MISSA DEL NAIXEMENT DE JESUCRIST.
(MISSA DEL GALL)
DIA 25 de desembre .- NADAL.A les 10 h. Missa de Nadal a la Parròquia
A les 12 h. Missa de Nadal a la Parròquia
A les 19’30 h. Missa de Nadal a la Parròquia.

DIA 26 desembre (diumenge) SAGRADA FAMÍLIA
A les 9 h. Missa a la Parròquia
A les 12 h. Missa a la CATEDRAL
A les 19’30 h. missa a la Parròquia
Dia 1 de gener.- CAP D’ANY.Misses a les 10 h., a les 12 h. i a les 19’30 h.
Dia 2 de gener.- diumenge,
Misses a les 9 h., a les 12 h. i les 19’30 h.
Dia 5 de gener.- dimecres.
18’00 h. Pessebre vivent a la façana de l’església
18’30 h. Arribada dels Reis Mags i adoració al
Nen Jesús.
19’30 h. Missa
Dia 6 de gener.- REIS.
Misses a les 9 h, a les 12 h. i a les 19’30 h.

