
Al tercer diumenge d’Advent se’l 
denomina“diumenge  gaudete”. 
 

Gaudete significa “alegreu-vos” i aquesta 
denominació neix de les primeres paraules 
de l’antífona d’entrada de la missa d’avui: 
“Viviu sempre contents, en el Senyor, ho 
repeteixo, viviu contents. El Senyor és a  
prop.” (Fl.4,4.5) 
 

La joia de les festes de Nadal brolla de la 
fe que ens fa celebrar aquest dies el 
Naixement de Déu com a home. Alegrar-nos 
i fer festa per aquest fet és l’autèntic Nadal. 
 

Per a molts el Nadal és només uns dies de 
família, de regals de menjars i begudes...de 
trobada amb els amics... 
Es celebra una festa però l’han buidada de 
contingut, li han tret el seu propi sentit. No 
és estrany que vivint el Nadal només 
d’aquesta manera hi hagi persones que 
diguin que el Nadal el deprimeix, que 
l’angoixa, que el fa sentir trist. 
 

Si la nostra joia no prové de la fe, si la 
nostra festa de Nadal no arranca del seu 
sentit verdader és converteix en un 
succedani que no convenç a la nostra ànima. 
 

El Nadal és trobar-se amb família i amics 
perquè Déu ha vingut a trobar-se amb 
nosaltres. El Nadal és temps de regals, 
perquè Déu s’ha regalat ell mateix a 
cadascú dels homes i dones.- El Nadal són 
dies de llums i de cants perquè Jesús és la 
Llum del món que ha vingut a il· luminar les 
nostres foscors i això ens ompli d’alegria. El 
Nadal és compartir amb els més pobres, 
perquè Déu s’ha fet pobre per nosaltres. 
 

Preparem ja el nostre cor i tot el que calgui 
per viure el Nadal des de la fe i així serà 
realment joiós. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge III d’Advent 

  Mireu, oh Déu, el 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 celebrar-les amb el goig de l’Esperit.  
. 

     www.parroquiaelroser.org      parroquiaelroser@hotmail.com      977-50.01.30  

Neteja elements daurats  El dilluns dia 16, a 
les 16 h. i al lloc de costum, netejarem els 
“dorats”· per aquestes festes. 
 

Grup 30/40 . El dimarts, dia 17, a les 20:30 i al 
saló parroquial ens trobarem els membres 
d’aquest grup per la nostra reunió quinzenal 
 

Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia 17, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h, de la tarda. 
 

Celebració Comunitària del Sagrament 
del Perdó (Confessions). El dijous, dia 19,  
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 en aquest sagrament 
de la misericòrdia.  
 

Reunió del consell de Pastoral  
Parroquial . El dimecres, dia 18, a les 20:15 h. i 
al saló parroquial ens trobarem els membres del 
Consell de Pastoral per programar les 
celebracions del Nadal 
 

Recollida d’aliments durant el temps 
d’Advent.  Fins al dia 19 de desembre anirem 
recollint aliments pels més necessitats. 
 

Concert de Nadal del Cor Parroquial . .El 
dissabte, dia 21, a les 20:15 h. i a la mateixa 
església, el nostre Cor Parroquial ens oferirà un 
magnífic concert de Nadal com a preludi de les 
festes que s’acosten 
 

Sorteig la cistella de Nadal . El dia 19 de 
desembre. Amb combinació amb el número 
premiat  en l’ O.N.C.E. 
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     ALEGREU-VOS 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

Santa Adelaida  16 

Santa Yolanda  17 

Virgen de la Esperanza  18 

San Nemesio  19 

Santo Domingo de Silos  20 

San Pedro Canisio  21 

San Zenón  22 

“La verdadera 
humildad no es 
pensar menos de ti, 
es pensar menos 
EN ti.”  
  C.S.Lewis 

SANTORAL 

dilluns,  16                8’00 h   Suf. Antonio, Mercedes, Adela, Teresa Subirats Favá 
       19’30 h    
                                    
dimarts,  17             8’00 h  Pels qui reben les capelles de la Milagrosa         
                    19’30 h    
 
dimecres,  18          8’00 h    
                              19’30 h   Suf. Mario Chaverri i familiars difunts. 
         Suf. Maribel Velázquez Santiago (aniv.)       
           
dijous,   19              8’00 h   Suf. Hna. Montserrat Fernández 
      19´30 h   Suf. Pepita Audí i José Aliau  
... 
divendres,    20         8’00 h.  Suf. Adrià Múria i Paquita Bailach 
          19’30 h   Suf. Difunts família Juanós-Homedes 
          Suf. Araceli Boix Bel 
          Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
          Suf. Joan Forés i familiars difunts. 
          En acció de gràcies. 
          
dissabte,  21           8’00 h     
                             19’30 h    Suf. Joan Piñol Pallarés (aniv,.) 
          Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
               
Diumenge, 22         9’00 h.  Per tot el poble. 
      12:00 h.   
      19:30 h.   
        
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

de Jesús… 

Y tú ¿qué haces? … ¿qué le dices a ese 
Niño?…¿No te atreves a llegar por respeto a su 
cuna? 

Acércate con humildad; no temas, que nadie te 
dirá: Atrás. 

Párate un poco al lado del pesebre. Mira y 
remira a tu Niño Jesús, ¿No observas que te 
sonríe?… es que piensa en ti. Pensaba en ti 
antes que tú nacieras. Piensa en los designios 
que tiene para ti, los inmensos regalos que 
quiere hacerte, el amor con el que te quiere 
colmar. Te ama desde toda la eternidad. Piensa 
en todo lo que puedes hacer por El. Piensa en el 
apostolado que tienes en la palma de la mano, 
piensa en las almas que espera recibir mediante 
tu labor, ve tu alma y arde en deseos de reinar 
en ella. ¡Qué dicha la tuya Jesús piensa en ti! 

Pero escucha ahora : ¿oyes sus gemidos? ¿no 
ves correr sus lágrimas por sus mejillas? Pues 
es que llora por ti … Él ve claramente las veces 
que le has de traicionar, que le vas a dar la 
espalda, que te mirara de frente y tu dirás: No, 
no te conozco.” 

.......... 

Y aún así te ama y ha venido por tí. 
(https://es.catholic.net/op/articulos/4510/cat/306/vuelve-tu-rostro-sobre-
el-pesebre.html#modal) 
 

“Porque te amó, está aquí. Ven… mira, pasa 
a contemplar una de las escenas más 
sublimes que han admirado los siglos, los 
ángeles, los hombres. 

Vamos, acércate, entra al desmantelado 
portal, y verás a un Niño, envuelto en pobres 
y limpios pañales… recostado sobre paja en 
un pesebre… ¿ Sabes quién es, cómo se 
llama?… Es Jesús… 

Mira donde está el Niño, en un pesebre, el 
lugar donde se guardan a los animales. 
Recostado sobre paja, Áquel que es Rey de 
reyes y Señor de señores. Vestido sólo con 
unos pañales. 

¿Cómo nos comportamos nosotros? 
¿Buscamos el confort? ¿El primer lugar con 
calefacción, aire acondicionado, asientos 
cómodos? ¿Cuán de acuerdo está mi vida 
con la del Niño Jesús, pobre, desnudo, 
desprendido de todo? 

Vuelve tu rostro sobre el pesebre, allí verás a 
una joven que es su Madre, María, Virgen 
Inmaculada. 

Un varón respetable llora de ternura al 
contemplar este cuadro y es ¿no le conoces? 
el glorioso San José… el más feliz de todos 
los mortales que mereció ser tenido por padre 

     Vuelve tu rostro sobre el pesebre  


