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Del 18 de desembre al 7 de gener

VIURE EL VERITABLE NADAL
Estem a punt de començar les celebracions
entranyables del Naixement del Senyor.
Un any més celebrem el Nadal marcats per
la crisi i, a molt mitjans de comunicació,
es pregunta a peu de carrer: “afectarà la
crisi a la celebració del Nadal?”.
És evident que, per a molts, aquesta
pregunta fa referència a menjars i regals i
contesten afirmativament.
Però realment al que és veritablement el
Nadal no li afecta la crisi econòmica.
Només li afectaria la manca de fe.
Més encara, la greu situació econòmica
que estem vivint, pot ajudar a retrobar el
veritable sentit del Nadal. Perquè Nadal és
el naixement de Déu que és fa home per
ajudar-nos a nosaltres. Déu que ve a
compartir la seva vida amb nosaltres.- Un
Déu que se solidaritza amb el més pobres.
Per això si aquesta crisis mou el nostre cor
a compartir amb els més necessitats ,
estarem vivint el que és un dels aspectes
principals del Nadal: l’amor.
Des d’aquí us convido a tots a participar
especialment de la missa del gall, el
dissabte a les 12 de la nit.- És una missa
entranyable a la que podríem assistir si
avancéssim una mica el sopar la nit de
Nadal i poder lligar la trobada familiar
amb la Santa Missa que és la celebració
principal.
Com cada any en aquesta missa porteu els
instruments musicals que tingueu per
poder cantar les nadales aquella nit i que el
temple ressoni per la joia del naixement de
Jesús.A tots uns desitjo de cor un BON I SANT
NADAL !!
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CISTELLA DE NADAL.- el dilluns,dia 19, a la
nit quan es faci el sorteig de l’O.N.C.E. sabrem qui
és el guanyador de la cistella.- El número premiat
serà el qui tingui les tres darreres xifres del premi de
l’O.N.C.E. Els afortunats que el tinguin poden
passar per la parròquia amb el número per recollir la
cistella.

REUNIÓ DEL GRUP D’ORACIÓ i
AMISTAD.- El dilluns, dia 19, a les 16 h. i a la
capella de la clínica La Alianza tindrà lloc aquesta
reunió mensual. Dirigirà la pregària Mn. Allara.

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
20, 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 vostres familiars i
amics a rebre aquest sagrament tant important.

EL DIVENDRES, DIA 30, A LA
CATEDRAL. FESTA DE LA SAGRADA
FAMÍLIA. - A les 19 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 19’30.

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 i 30)
DIA 20 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 (dissabte)
- 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 (dilluns)
A les 8’00 h- missa a l’Aliança
A les 19’30 h. missa a la Parròquia
Dia 30 de desembre (divendres) SAGRADA FAMÍLIA
A les 8’00 h. missa a l’Aliança
A les 19’00 h. missa a la CATEDRAL
Dia 1 de gener.- CAP D’ANY.Misses a les 10 h., a les 12 h. i a les 19’30 h.
Dia 5 de gener.- dijous
17’00 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.

