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Del 14 al 20 de desembre

PREPAREM…
Falten pocs dies per celebrar el Nadal
i hem de preparar algunes coses
importants:
Primer cal “preparar-nos” . Abans que
les coses, la preparació comença en el
nostre interior preparant el “pessebre
del cor” pregant i reflexionant:
Què és realment el Nadal? Nadal és
el naixement de Jesús,el Fill de Déu.
Pareix que no calgui dir-ho però si
mirem els nostres preparatius pot
semblar que Nadal és un altra cosa.
Per això cal fixar clar en el nostre cor
el que anem a celebrar.
Com i quan és celebra? Com i quan
es fa present, s’actualitza (es fa actual)
el misteri que celebrem? En “l’avui” de
la celebració litúrgica, en la Santa
Missa d’aquest dia, que comença amb
la vespertina o la missa del gall i les
pròpies del dia 25.
En segon lloc cal també que tota
l’ambientació ens parli clarament del
que celebrem. Les postals de felicitació
que tinguin el Naixement.
(Recordar que “papa noel” no té res a
veure amb el veritable sentit cristià del
Nadal, és una invenció comercial de
una marca de refrescos)
El Pessebre a casa que sigui ben
visible i el centre de l’ambientació
nadalenca; i felicitar-nos dient “Bon
Nadal” i no simplement bones festes.
Bones festes és tant genèric que no fa
referència a res. Poden ser les de
l’estiu, les patronals, les ...
Siguem clars també amb la nostra
felicitació. Bon Nadal és desitjar-los
quelcom més important i millor que
unes bones festes.
El vostre Rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Tarda solidària a favor de Càritas. Aquest
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,

Lectio Divina. El dimecres, dia 17, a les 20 h. i al
saló parroquial. Per motius d’agenda aquesta vegada
la reunió serà en dimecres. És un ajust puntual.

Reunió del Consell de Pastoral. El dijous, dia,
18, a les 20 h. i al saló parroquial ens trobarem els
membres del consell per concretar els actes i les
activitats del Nadal i Reis.

El Jesús del teu Betlem. El proper diumenge dia
21, a la missa de les 12, farem la benedicció de les
imatges del Nen Jesús que posarem al pessebre de
casa. Tots, des dels nens de la catequesis fins a les
persones grans, podem portar el nen Jesús per beneirlo. També a les altres misses es farà aquesta
benedicció.

Aliments per als més pobres durant
l’Advent.- Estem recollint ja els aliments per als
més pobres que,com cada any durant l’Advent,
porteu a l’església.. Els podeu deixar a prop de l’altar
o entrar-los a la sagristia.

Números per la panera de Nadal. Aquest
divendres, dia 19, és el sorteig de la Panera de Nadal.
Queden encara uns pocs números.
.
Cava del centenari.- Tornem a tenir Cava per
celebrar aquestes festes amb l’ampolla del Centenari.
.

Diumenge III d’Advent

Mireu, oh Déu, al vostre poble que espera , ple de fe, la festa del naixement del
vostre Fill; concediu-li d’arribar amb alegria a les festes de Nadal i de celebrarles solemnement amb el goig de l’Esperit..

BENDICIÓN DE LA CENA DE NOCHEBUENA EN FAMÍLIA
“Señor, en una noche como ésta, hace
ya tiempo, quisiste venir como un niño,
con nombre y apellidos, en medio de los
niños más pobres de la tierra. Cuando
creciste, hablaste de cosas muy
buenas, y dijiste que ya nadie es pobre,
porque es hijo de Dios. Nosotros nos
hemos reunido para cenar aquí hoy.
Llevamos mezclada con nuestra alegría,
los disgustos y las penas de todo el
año.
Por ello queremos que bendigas
nuestra mesa para que nos llenes de tu
amor y de tu paz. Te pedimos hoy, que
queremos que el mundo sea como una
gran familia: sin guerras, sin miseria, sin
drogas, sin hambre y con más justicia.
¡Jesús recién nacido!, que hoy en esta
casa , acojamos tu palabra de perdón y
de amor. Consérvanos unidos. Danos
pan y trabajo durante todo el año.
Danos fuerza y ternura para ser
hombres de buena voluntad. Señor, sé
bienvenido a esta casa, hoy y siempre.”

SANTORAL

(otra oración)

“En esta noche santa te queremos dar
gracias por tanto amor. Gracias por
nuestra familia y por nuestro hogar.
Gracias por las personas que trabajan
con nosotros.
Bendícenos en este día tan especial
en el que esperamos el nacimiento de
tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros
corazones para recibir al Niño Jesús
con amor, con alegría y esperanza.
Estamos aquí reunidos para adorarlo y
darle gracias por venir a nuestro
mundo a llenar nuestras vidas.
Hoy al contemplar el pesebre
recordamos especialmente a las
familias que no tienen techo, alimento
y comodidad. Te pedimos por ellas
para que la Virgen y San José les
ayuden a encontrar un cálido hogar”

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Nina

15

Santa Adelaida

16

Santa Yolanda

17

Ntra. Sra. de la Esperanza

18

San Nemesio

19

Santo Domingo de Silos

20

San Pedro Canisio

21

dilluns,

15

dimarts, 16

8,00 h Pels joves
19’30 h Suf. Teresa Gaya Aixendri

dimecres, 17

8,00 h.
19,30 h. Suf. Josefa Gombau
Suf. Difunts família Velázquez-Santiago

dijous,

8,00 h.
19’30 h

18

.
divendres, 19

"El amor de Dios no
ha de ser fabricado
en nuestra
imaginación, sino
probado por obras."
Santa Teresa de Jesús

8’00 h.
19’30 h. Suf. Victoria Celma

8,00 h
19’30 h

dissabte, 20

8,00 h.
19,30 h. Suf. Pepita Niño Sánchez
Suf. Araceli Boix Bel
Suf. Joan Forés i familiars difunts.
Suf. Mania Nolla González

Diumenge, 21

9’00 h Perr tot el poble.
12,00 h.
19’30 h. Suf. Joan Pîñol Pallarés (aniv.)

