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Del 21 al 27 de desembre

EL NADAL DEL CENTENARI
El Nadal d’aquest any és el Nadal del
Centenari. La nostra església del
Roser fa cent anys que celebra el
naixement de Jesús.
Avui som nosaltres els qui, al cap de
100 anys de construir aquest temple,
ocuparem els bancs de l’església i
celebrarem al Déu-infant nascut per
salvar-nos.
Vivim amb goig i amb fe aquest Nadal
tan especial per nosaltres, sobretot
participant a la celebració de la santa
Missa,
Fem el possible perquè la missa del
gall (el dia 24 a les 12 de la nit) sigui
una missa entranyable. No ens deixem
guiar pel fred, per l’hora i menys
encara per la peresa. Pensem en
Jesús, el Senyor i en el goig de poder
inaugurar amb aquesta missa les
festes de Nadal i d’acollir-lo també a
mitjanit a casa nostra. Quants
avantpassats nostres, sense tantes
comoditats com tenim nosaltres,
celebraven la missa de mitjanit.
Però aquells que us sigui impossible
ens trobaren a les misses del dia 25
que, al ser dia de precepte, són a la
mateixa hora dels diumenges.
I a la setmana següent el dia 31 a les
19’30 h, tindrem una altra celebració
de família: la clausura d’aquest any del
Centenari en la que donarem gràcies a
Déu per tot el que hem viscut.
Vivim l’autèntic Nadal, el que arrenca
de la fe, s’alimenta en la celebració
eucarística i es fa present en el servei
humil i ple d’amor als altres. Us desitjo
un BON I SANT NADAL. El vostre Rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Concert del cor Flumine. Avui diumenge
21 a les 20’15 h. i dins del marc de l’any del
Centenari, el Cor Flumine ofereix el concert de
Nadal a la nostra parròquia.

Resultat del bingo solidari. A la tarda
solidaria del diumenge passat hem recollit per a
Càritas un total de 838 €. Des d’aquí donem les
gràcies a tots els que van fer possible aquest
gest de compartir amb els més necessitats.

Celebració Comunitària del
Sagrament del Perdó . Demà dilluns, dia
22, a les 20 h. i a la parròquia tindrem les
confessions per preparar-nos per celebrar el
Nadal. La millor preparació és aquesta. Vindran
diversos sacerdots perquè tothom qui vulgui
pugui rebre el perdó de Déu.

Per als xiquets i xiquetes dels dos
cursos de comunió.- El dimarts dia 23, de
17’30 a 18’30. a l’església assaig de la
representació i de nadales per cantar a la
missa del dia 25, el dia de Nadal:

CISTELLA DE NADAL.- El número premiat
és el nº 955. La persona agraciada ha estat
Mª Cinta Lafarga.

Missa a la Catedral.. El diumenge 28 de
desembre, festa de la Sagrada Família, a les
18 h.Aquell diumenge no hi ha missa de les 19’30 a
la parròquia,

ELS HORARIS DE LES CELEBRACIONS
d’aquestes festes de Nadal els trobareu al
darrera d’aquest mateix full.

Diumenge IV d’Advent

Infoneu, Senyor, la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui, per
l’anunci de l’àngel, hem conegut l’encarnació de Jesucrist, el vostre Fill,
siguem conduïts, per la seva passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció

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)
DIA 24 de desembre (dimecres)
8’00 h .- Missa a la capella de l’Aliança
24’00 h. - MISSA DEL NAIXEMENT DE JESUCRIST.
(MISSA DEL GALL)
DIA 25 de desembre .- NADAL.- (dijous)
9’00 h. Missa de Nadal a la Parròquia
12’00 h. Missa de Nadal a la Parròquia
19’30 h. Missa de Nadal a la Parròquia.
DIA 26 desembre.- St. Esteve (divendres)
8’00 h. a l’Aliança
19’30 h. a la Parròquia
Dia 28 de desembre.-Diumenge de la SAGRADA FAMÍLIA
9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia
18’00 h. A LA CATEDRAL
Dia 31 de desembre. (dimecres)
8’00 h. a l’Aliança
19’30 h. a la parròquia MISSA DE CLAUSURA DEL CENTENARI
Dia 1 de gener.- CAP D’ANY.9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia:
19’30 h. a la parròquia
Dia 4 de gener.- (diumenge).
9’ 00 h Missa a la parròquia
12’00 h. Missa a la parròquia
19’30 h. Missa a la parròquia
Dia 5 de gener. (dilluns)
8’00 h. Missa a l’Aliança
16’00 h. Pessebre vivent a la façana de l’església
17’30 h. Arribada dels Reis Mags i adoració al
Nen Jesús.
19’30 h. Missa a la parròquia
Dia 6 de gener.- REIS.
Misses a les 9 h, a les 12 h. i a les 19’30 h

.

