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UN LLOC PER LLEGIR LA BIBLIA
Entre l’altar del Carme i el de la Divina
Misericòrdia tenim, a la nostra
parròquia, el lloc on els lectors es
preparen les lectures de la missa.
Ningú no pot pujar a proclamar la
Paraula de Déu des de l’ambó si no
s’ho prepara abans.
També en aquest lloc, trobareu un nou
testament amb lletra grossa perquè
tothom qui vulgui pugui llegir una
estona la Paraula de Déu. Pot llegir allí
mateix, o asseure’s en un banc i
meditar-la.
Poder llegir una estona la Bíblia a
l’església ens ajuda per fer pregària i
per preparar el nostre cor a rebre-la
quan la sentim proclamada en la
litúrgia.
Començar l’Advent amb el propòsit de
llegir més la Bíblia és posar-se en
sintonia amb el que ens demana
aquest temps litúrgic. Escoltar la
Paraula és preparar el camí al Senyor.
Llegir la Bíblia és una manera de dir-li
“Veniu, Senyor Jesús” i de descobrir en
ella la raó de la nostra esperança.
Recordant aquell mètode que us varem
ensenyar aquells diumenges després
de la missa, us animo a no deixar de
llegir a casa vostra, una estona cada
dia, un paràgraf del Nou Testament, a
subratllar la frase o la paraula que
t’hagi cridat l’atenció i a seguir els
passos d’aquell mètode perquè
aquesta lectura sigui profitosa.
Prompte començarem els grups de
Lectio Divina aquí a la parròquia.- Us
informarem aviat dels horaris i dels
dies.
El vostre rector.

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Curset per a Lectors.- El dimarts dia 29, a
les 20 h. i al Saló Parroquial tindrem la darrera
sessió d’aquest curset que serà
fonamentalment pràctica de tot el que hem
tractar en les sessions anteriors.

Reunió de Catequistes dels dos
cursos de Comunió. El dilluns, dia 28, a
les 18’30 h i al Saló Parroquial ens trobarem els
catequistes dels dos anys de comunió.

Vida Creixent.- El dijous, dia 1 de
desembre, a les 16 h. i al Saló parroquial,
tindrem la reunió de Vida Creixent.

Recollida d’aliments per als més
pobres. Amb el temps de l’Advent comencem,
com cada any, la recollida d’aliments de
primera necessitat per a la gent més pobra a
qui la crisi afecta d’una forma més greu. Podeu
portar-los a l’església i deixar-los al peu de
l’altar o a la sagristia.-

Números per la rifa de la Cistella de
Nadal.- Estan ja a la venda el números pel
sorteig d’una cistella de Nadal.- Qui en vulgueu
comprar o qui ens vulgueu ajudar a vendre
passeu pel despatx parroquial.

Grup de Pastoral de la Salut (GPS). Ja
s’ha format un grup de pastoral de la Salut a la
nostra parròquia. Si algú vol formar part,
passeu pel despatx i us informaré.També si coneixeu algun malalt o alguna
persona que no surt de casa i que voldria ser
visitada, comuniqueu a la parròquia per tenirho present.

Diumenge I d’Advent

Concediu, Senyor, als vostres fidels d’acollir amb bones obres la
vinguda del vostre Fill Jesucrist, perquè, comptats entre els elegits a
la seva dreta, posseeixin en herència el Regne del cel.

“VEN, SEÑOR JESÚS” (Hna. Glenda)
Ven Señor Jesús
porque sin ti ya no hay paisaje.
Ven Señor Jesús
porque sin ti no hay melodías.
Ven Señor Jesús
porque sin ti no encuentro paz en nada,
sin ti mis ojos no brillan.
La vida es poca cosa sin ti
sin ti, sin ti, sin ti,
la vida es poca cosa

Porque sin ti todo suena vacío,
sin ti todo me deja tristeza,
porque sin ti yo no respiro hondo,
porque sin ti todo me cansa,
porque sin ti me falta todo,
y me sobra todo,
todo sin ti.
Ven Señor Jesús
Ven pronto a mi vida
Ven pronto Señor, ven pronto.

Ven Señor Jesús
ven pronto a mi vida
ven pronto Señor, ven pronto.

Porque sin ti
no me importa mi hermano,
no me importa el que sufre.
Porque sin ti
mi corazón es de piedra,
a quien todo resbala,
acostumbrada a los pobres,
acomodada a su casa,
sin jugarse la vida,
sin gastarla por nada,
sin gastarla por nada.

Porque sin ti yo no quiero la vida,
ya no canto con alma,
ya mis manos no sirven,
ya no escucho latidos,
ya no abrazo con fuerza,
mi corazón no se ensancha
mi sonrisa no es plena
y todo sin ti
nada vale la pena,
porque sin ti ya no me llena nada.

SANTORAL

Ven Señor Jesús
ven pronto a mi vida,
ven pronto Señor, ven pronto.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Rufo

28

San Saturnino

29

San Andrés

30

San Eloy

1

Santa Bibiana

2

San Francisco Javier

3

Santa Bárbara.

4

“La buena
conciencia es la
mejor almohada
para dormir”.
(Sócrates)

dilluns,

28

8,00 h
19’30 h. Suf. Maria Rovira

dimarts, 29

8,00 h
19’30 h Suf. Cecília Cid Audí

dimecres,

8,00 h.
19,30 h. Suf. Difunts família Grisó-Roca

30

dijous, 1

8,00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
19’30 h. Suf. Dolores Roch
Suf. Difunts família Aragonés-Ardit

divendres, 2

8,00 h
19’30 h Suf. Difunts família Tena-Pitarch
Suf. Ramon Altadill Espuny
Suf. Andrés Subirats Lleixà

dissabte, 3

8,00 h.
19’30 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau
Suf. Javier Rafecas

Diumenge, 4

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
Per tot el poble
12’00 h. Suf. Difunts famíla Albiol-Fraile
Suf. Milagros Adell, Juan Membrado i Francesc Serral
19’30 h. Suf. Manuel Pàfila Mollao

