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ADVENT AMB EL GOIG DE L’EVANGELI

Comença un nou Advent i aquest any
marcat per la primera exhortació
apostòlica del Papa Francesc :”El goig
de l’Evangeli” que també és un goig
llegir-la.
Caldrà fer una lectura atenta i
meditativa per que aquest missatge del
Papa arribi a ser un programa per a
tots , des de les parròquies i
comunitats més petites fins als
organismes més alts de l’Església.
L’Advent ens empeny a preparar el
camí al Senyor que ve a la nostra vida,
a sortir a l’encontre de Jesús que està
sempre venint a nosaltres.
El Papa vol una Església en “sortida
missionera”.- Sortir a anunciar
l’evangeli per tots els nostres mons:
treball, amistat, família, diversió, estudi.
Però per portar el goig de l’evangeli a
aquest llocs primer hem de sortir a
l’encontre de Jesús que és la causa
d’aquest goig. Per això l’Advent és un
temps ideal per a preparar-se a
evangelitzar.
Durant l’Advent hem de procurar que
es doni aquest encontre entre Déu i
nosaltres. Hem de propiciar més les
ocasions per poder trobar-nos amb el
Senyor: missa diària (si podem),
freqüentar el sagrament de la
confessió, pregària més intensa a la
llum de la Paraula de Déu i viure la
caritat més a fons. Jesús surt al teu
l’encontre en aquests esdeveniments.
Cal que tu vagis a trobar-lo.
Les persones que s’han trobat amb
Jesús en la seva vida són els millors
“anunciadors” perquè transmeten el
goig de l’Evangeli.

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Lectio Divina.- El dilluns, dia 2, a les 20 h. i
al saló parroquial ens reunirem, com cada
quinze dies, per aprofundir en la nostra fe sota
la guia del compendi del Catecisme.

Reunió grup de matrimonis.- El dijous,
dia 5 de novembre, a les 20 h. i al saló
parroquial farem la reunió del grup de
matrimonis.

Rifa de la cistella de Nadal.- Estant ja a
la venda els números per la Gran Cistella de
Nadal de la Parròquia que cada any organitzen
els catequistes.- Si també ens podeu ajudar a
vendre números us ho agraïm.

Recollida d’aliments per als més
pobres.- A partir d’aquest dilluns i durant el
temps d’Advent anirem recollint els aliments
que pugueu portar per que aquestes festes de
Nadal siguin repartits als més pobres a través
de Càritas. Els podeu deixar al peu de l’altar o
a la sagristia com sempre.

Obres de millora al temple
parroquial.- Moltes gràcies pels donatius
que van arribant per fer front al pagament de
les obres de reparació i manteniment del nostre
temple del Roser.- A la cartellera podeu veure
el total del pressupost i els donatius que ens
van arribant i que agraïm de cor.- Els donatius,
si ho desitgeu, poden desgravar un 25% a la
declaració de la renda.

Moltes gràcies a tots els qui, aquest dies
d’obres, col·laboreu cada dissabte per netejar
l’església i deixar-la a punt per les celebracions.

El vostre rector

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.

EL GOZO DEL EVANGELIO
El Secretario del Pontificio del Consejo para la
Promoción de la Nueva Evangelización, Mons.
José Octavio Ruiz Arenas, destacó la
importancia de la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, en la que el Papa
Francisco con un lenguaje coloquial resume
las ideas manifestadas en los siete meses de
Pontificado y donde “nos expresa ese gozo,
esa alegría fundamental que debemos tener
de transmitir el don mayor que podamos haber
recibido que es la persona de Jesucristo,
habernos encontrado con él”.
“Todos debemos ser agentes pastorales, no es
sólo una tarea del sacerdote, del obispo o del
catequista, sino de todos los bautizados que
tenemos que convertirnos en agentes de
trasmisión del Evangelio”, aseguró en
declaraciones a Radio Vaticana.
“Él retoma ciertamente su experiencia como
Obispo en Buenos Aires, la experiencia de
haber participado en la 5ta conferencia general
del episcopado latinoamericano cuando los
obispos nos reunimos en Aparecida,
precisamente para estudiar el tema de cómo
transmitir el Evangelio”, explicó Mons. Ruiz
Arenas, “porque no se trataba simplemente de
ideas que pudieran referirse al continente
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americano”, sino para toda la Iglesia.
“El Papa está haciendo como una gran
síntesis de su experiencia personal como
pastor, de los grandes desafíos que se nos
presentan en la Iglesia, de las líneas que
deben marcar la evangelización y esa
insistencia que él hace en la exhortación de
que el centro fundamental” es el anuncio del
amor de Dios y de la salvación dada a través
de Cristo, afirmó. Además, indicó, Francisco
recuerda que la evangelización exige imitar a
Cristo, quien privilegió “a los pobres”,
ayudándolos a salir de la pobreza material y
dándoles el acompañamiento espiritual.
“Hagamos comprensible el Evangelio, pero
para eso antes debemos haberlo
reflexionado y rumiado dentro de nosotros
para que seamos testimonios de la Palabra
Encarnada”, afirmó Mons. Ruiz Arenas.
(www.aciprensa.com)

Podéis descargar y leer la Exhortación
apostólica en este enlace:
http://www.aciprensa.com/Docum/evangeliigaudium.pdf

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Evasio

2

San Francisco Javier

3

Santa Bárbara

4

San Dalmacio

5

San Nicolás

6

San Ambrosio

7

Immaculada Concep. Maria

8

“No se ve bien
sino con el
corazón. Lo
esencial es
invisible a los
A Saint Exupery
ojos”

dilluns, 2

8,00 h
19’30 h. Suf. Ramon Altadill (aniv.)
Suf. Andrés Subirats LLeixà

dimarts, 3

8,00 h
19’30 h Suf. Magdalena Navarro García
Suf. Javier Rafecas

dimecres, 4

8,00 h.
19,30 h. Suf. Milagros Adell (aniv.)
Suf. Difunts família Albiol-Fraile
Suf. Manuel Pàfila (aniv.)

dijous, 5

8’00 h.
19’30 h. Suf. Mª Cinta Banch Ginovart (aniv.)
Suf. Difunts família Curto-Fornós

divendres, 6

8’00 h.
19’30 h. Suf. Pascual Santamaria (aniv.)
Suf. José Aleixandri Piñol
Suf. Mª Cinta Benet Beltrán.

dissabte, 7

Diumenge, 8

8’00 h. Suf. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau
Suf. Mª Cinta Villagrasa
Suf. Carmen Vázquez Corbatón
9’00 h Suf. Concepción Caruda Atienza
12’00 h. En acció de gràcies a St. Josep
19’30 h. Suf. Leonor Montagut (aniv.)

