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Del 7 al 13 de desembre

UNA TARDA SOLIDÀRIA
La vida d’una parròquia que vol portar
l’Evangeli de Jesús al nostre món, té
tres elements essencials: la vida
litúrgica, la catequesis i la caritat.
En l’àmbit litúrgic estant les
celebracions de la fe: la pregària, els
sagraments i sobre tot la celebració de
l’Eucaristia “font i cimal de la vida
cristiana”..
Dins de la catequesi estarien totes les
accions encaminades a la preparació i
formació dels quin han de rebre algun
sagrament i també la formació de tots
els fidels per conèixer, aprofundir i
viure millor la seva fe i ser uns bons
testimonis enmig del món.
La caritat també és un element
essencial en la vida parroquial. Aquest
amor que coneixem i celebrem, el
vivim en la pràctica de la caritat
concreta envers els altres,
especialment els més pobres. Hi ha
moltes maneres de practicar la caritat,
com també hi ha moltes i diverses
formes de pobresa (no només la
material).
En aquest any del Centenari en el que
hem celebrat tantes festes litúrgiques,
ens hem trobat per formar-nos i per fer
de la parròquia una ·”casa i escola de
comunió”, també hem viscut la caritat
en moltes ocasions: col·lectes,
recollida d’aliments, atenció a les
persones necessitades ....
Però ara, quasi a l’acabar el Centenari,
volem fer una altra acció solidària.
La tarda del diumenge 14, a les 16’30
h. i al Centre Cívic de Ferreries la
dedicarem a Càritas amb un bingo
solidari i un concert dels nens de
comunió. Us esperem.!
El vostre Rector.

any 2014

 977-50.01.30

nª 320

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Vigília de la Immaculada.- Avui diumenge,
dia 7, a les 20’15 h. celebrarem la vigília de la
Immaculada amb cants i pregàries a la nostra Mare
del Cel. Tant de bo siguem molts els qui ens
apleguem en aquesta vigília especial en honor a la
Mare de Déu.
Dilluns dia 8, solemnitat de la Immaculada
és festa de precepte. L’horari de les misses com
tots els diumenges.

El Pontifical de la Immaculada serà dilluns 8
de desembre a la Catedral, a les 11’30 h. presidit pel
Sr. Bisbe i on s’impartirà la benedicció papal.

Aliments per als més pobres durant
l’Advent.- Com cada any, quan comença l’Advent,
comencem també a recollir aliments per als més
pobres. Els podeu deixar a prop de l’altar o entrar-los
a la sagristia.

Números per la panera de Nadal. Queden
encara uns quants números de la panera que es
sortejarà el dia 19 de desembre.- La panera està ja
exposada a l’aparador de Decoració ALADO perquè
tothom la puguem veure.

Grup 30/40.- El dimecres dia 10.a les 21 h .i al
saló parroquial, tindrem la reunió quinzenal d’aquest
grup d’aprofundiment en la fe.

Tarda solidària a favor de Càritas. El
diumenge 14, a les 16’30 h. i al Centre Cívic de
Ferreries, la parròquia organitza, en aquest any del
Centenari, un bingo solidari, un concert dels nens
dels dos cursos de comunió. i un petit piscolabis per
als assistents. Tot el que recollim serà destinat a
Càritas interparroquial per al projecte del menjador
social que gestiona Càritas,

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.

EL SUEÑO DE LA VIRGEN MARÍA
José, anoche tuve un sueño muy
extraño, como una pesadilla. La verdad
es que no lo entiendo. Se trataba de
una fiesta de cumpleaños de nuestro
Hijo.

precioso.

La familia se había estado preparando
por semanas decorando su casa. Se
apresuraban de tienda en tienda
comprando toda clase de regalos.
Parece que toda la ciudad estaba en en
lo mismo porque todas las tiendas
estaban abarrotadas. Pero algo me
extrañó mucho: ninguno de los regalos
era para nuestro Hijo.

Por fin, el día del cumpleaños de nuestro
Hijo llegó. Todos reían y parecían estar
muy felices con los regalos que daban y
recibían. Pero fíjate José, no le dieron
nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni
siquiera lo conocían. En ningún momento
mencionaron su nombre. ¿No te parece
raro, José, que la gente pase tanto
trabajo para celebrar el cumpleaños de
alguien que ni siquiera conocen? Me
parecía que Jesús se habría sentido
como un intruso si hubiera asistido a su
propia fiesta de cumpleaños.

Envolvieron los regalos en papeles
lindísimos y les pusieron cintas y lazos
muy bellos. Entonces los pusieron bajo
un árbol. Si, un árbol, José, ahí mismo
dentro de su casa. También decoraron
el árbol; las ramas estaban llenas de
bolas de colores y ornamentos
brillantes. Había una figura en el tope
del árbol. Parecía un angelito. Estaba

Todo estaba precioso, José y todo el
mundo estaba tan feliz, pero todo se
quedó en las apariencias, en el gusto de
los regalos. Me daban ganas de llorar
que esa familia no conocía a Jesús. ¡Qué
tristeza tan grande para Jesús - no ser
invitado a Su propia fiesta! Estoy tan
contenta de que todo era un sueño, José.
¡Qué terrible si ese sueño fuera realidad!

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Inmaculada Concepción de
Maria

8

San Juan Diego

9

Ntra. Sra. de Loreto

10

San Dámaso

11

Ntra. Sra. de Guadalupe

12

Santa Lucía

13

San Juan de la Cruz

14

dilluns,

8

9’00 h. Suf. Concepción Caruda Atienza (aniv.)
12’00 h. Suf. Per tot el poble
19’30 h. Suf. Leonor Montagut (aniv.).

dimarts, 9

8,00 h Suf. Antonio, Mercedes, Adela i Teresa Subirats Favá
19’30 h

dimecres, 10

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

dijous,

8,00 h.
19’30 h.

11

Suf. Difunts família Algueró-Jardí
Suf. Carmen Andreu Benet
Suf. Difunts família Casanova

“Si en medio de las
adversidades
persevera el corazón
con serenidad, con
gozo y con paz, esto
es amor.”
Santa Teresa de Jesús

divendres, 12

8,00 h. En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
Suf. Càndida Rosa Itarte Lon
19’30 h Suf. Pepita Audí i José Aliau

dissabte, 13

8,00 h.

Suf. Maria Caro i familiars difunts
Suf. Mª Cinta Vidiella Lahosa (aniv.)
En acció de gràcies a Santa Llúcia
19,30 h. Suf. Antonio Royo

Diumenge, 14

9’00 h Perr tot el poble.
12,00 h. Suf. Difunts família Biarnés-Baulenas
Suf. Mn. Vicente Albiol
19’30 h.

