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FELICITAR ELS NADALS.
Les llum als carrers, els aparadors dels
establiments decorats amb motius
nadalencs, la corona d’advent i la
litúrgia a l’església ens parlen de que el
Nadal és aquí, a les portes de celebrarho
És hora de preparar aquests elements
que, arrelats en la nostra cultura,
posen de manifest el que realment
celebrem: el Naixement de Jesús, el
Senyor i que són presents també en el
relat de l’evangeli.
El pessebre a casa, l’espera dels Reis
Mags, els llums com a signe d’Aquell
que és la Llum del món....
I felicitar el Nadal. Sí. Felicitar el Nadal
explícitament.
Hi ha certa ideologia que vol eliminar
tota referència religiosa a les festes
cristianes, i així, en lloc d’una postal
amb el pessebre, trien una amb motius
de neu, de Papa Noel, etc. I en lloc de
dir bon Nadal, diuen: “bones festes”.Aquest “bones festes” és tan imprecís
que tant val per una festa major, com
per una festa de graduació, com per
qualsevol cosa...
Els cristians no claudiquem del que és
propi nostre. Desitjar un bon Nadal, és
molt més que desitjar unes bones
festes, perquè és desitjar que Déu
neixi en aquella persona, en aquella
família, en aquella casa.
Felicitem el Nadal per correu
tradicional, per e-mail, pel facebook o
per telèfon...o, encara millor,
personalment. Felicitar és compartir
l’alegria d’un bon esdeveniment i
aquest és el millor “Déu s’ha fet home
El vostre rector.
com nosaltres”.

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Pregària per les vocacions. Avui
diumenge dia 4, com cada primer diumenge de
mes a l’acabar la missa de les 9 h. exposarem
el santíssim i pregarem per les vocacions.

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.

Reunió del grup de matrimonis. El
proper divendres, dia 9, a les 20’30 i al saló
parroquial tindrem la reunió del grup de
matrimonis de la nostra parròquia

Dia de la Immaculada Concepció de la
Verge Maria.- El dijous, dia 8, celebrem a
tota l’Església la solemnitat de la Immaculada.
Una festa entranyable en honor de la nostra
Mare de cel. És festa de precepte i l’horari de
les misses és com el dels diumenges.

Calendaris parroquials.- Recordem que ja
tenim els calendaris per l’any 2012.- Els qui el
vulgueu podeu passar pel despatx parroquial
després de les misses o en horari de despatx i
us el donarem.

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.

APOSTOLADO DE LA SONRISA
Basta una leve sonrisa en tus labios:
Para levantar el corazón; mantener el buen
humor; Conservar la paz del alma; ayudar a
la salud; embellecer la cara;
Despertar buenos pensamientos; Inspirar
generosas obras.

Cuenta, sí puedes el número de sonrisas,
que has distribuido entre los demás cada día;
su número te indicará cuántas veces has
promovido contento, alegría, satisfacción,
ánimo, o confianza en el corazón de los
demás.

Sonríete hasta que notes que tu constante
seriedad y severidad se haya desvanecido.
Sonríete hasta entibiar tu propio corazón con
ese rayo de sol.
Irradia Tu Sonrisa:
Esa sonrisa tiene muchos trabajos que
hacer, ponla a servicio de Dios.
Tú Eres Apóstol Ahora y la sonrisa es tu
instrumento.

Estas buenas disposiciones, siempre son el
principio de obras generosas y actos nobles.
La influencia de tu sonrisa obra maravillas,
que tu ignoras.

Sonríe a los tristes. Sonríe a los tímidos.
Sonríe a los amigos.
Sonríe a los jóvenes. Sonríe a los ancianos.
Sonríe a tu familia.
Sonríe en tus penas. Sonríe en tus pruebas.
Sonríe en tus soledades.
Sonríe por amor de Dios.
Deja que todos se alegren con la simpatía y
belleza de tu cara sonriente.

SANTORAL

Tu Sonrisa puede llevar esperanza y abrir
horizontes a los agobiados, a los deprimidos,
a los descorazonados, a los oprimidos y a los
desesperados.
Tu Sonrisa puede ser el camino para llevar
las almas a la fe.
Tu Sonrisa puede ser el primer paso que
lleve al pecador hacia Dios.
También Sonríele a Dios.
Sonríe a Dios, mientras aceptas con amor
todo lo que El te manda y merecerás la
radiante sonrisa de Cristo fija en ti con
especial amor por toda la eternidad

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Dalmacio

5

San Nicolás

6

San Ambrosio

7

La Inmaculada Concepción
de Maria

8

Santa Valeria

9

Ntra. Sra. de Loreto

10

San Dámaso

11

dilluns,

5

dimarts, 6

“No se puede
ser la mitad
de bueno”.
TOLSTOI

dimecres,

7

8,00 h
19’30 h. Suf. Pascual Santamaria
Suf. Alfredo Valentín i Adelina Soler
Suf. Paco Mola
Suf. Difunts família Curto-Fornós
8,00 h
19’30 h Suf. Fidel Celma
8,00 h.
19,30 h. Suf. Carmen Vázquez Corbatón

dijous, 8

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

divendres, 9

8,00 h
19’30 h Suf. Leonor Montagut Dalmau

dissabte, 10

8,00 h.
19’30 h. Suf. Esteve Boyer i Juanita Herranz
Suf. Francisco Curto Roselló
Suf. Difunts família Albiol-Fraile

Diumenge, 11

9’00 h. Suf. Jose Francisco Pérez Castillo (aniv.)
Per tot el poble
12’00 h. Suf. Difunts família Mauri-Martínez
19’30 h. Suf. Difunts família Algueró –Jardí
Suf. Difunts família Casanova.

