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Del 22 al 28 de desembre

DESITJAR UN BON NADAL
Som una família en la fe i ara estem a
punt de celebrar una de les nostres
festes més entranyables: el Naixement
de Jesucrist, el Senyor.
I ens felicitem uns als altres dient: “bon
Nadal”. No diem: “bones festes” com
aquell que vol incloure-ho tot en
poques paraules sense nombrar el
Nadal.Diem : “Bon Nadal”. Volem fer explícit i
clar el motiu de la nostra festa: que
Déu ens estima tant que per nosaltres
es fa home en el si de la Verge Maria i
ara celebrem el seu Naixement.
L’Encarnació del Fill de Déu i el seu
Nadal ens parlen de la seva entrega a
favor nostre. Ens parlen de trobada,
d’encontre, de salvació. I de com per
trobar-se, per ajudar, per salvar és
necessari l’abaixament, la humilitat.
I aquí qui s’ha abaixat és ni més ni
menys que Déu. El qui és Omnipotent
s’abaixa per salvar la criatura. Oh
admirable misteri d’amor !
Seguint aquest exemple, celebrar el
Nadal ha de conduir-nos a apropar-nos
als altres, a acurçar distàncies i
compartir amb els més pobres.
Per això diem: BON NADAL!! Bona
trobada amb el Senyor.
Amb aquestes dues paraules desitgem
tot el millor que puguem desitjar a una
persona: la proximitat de Déu, la seva
companyia, la seva salvació.A tota la família parroquial que ens
trobem tantes vegades al volant de
l’altar i a tots aquells i aquelles que
llegiu aquest full us desitjo de cor,
sincerament, un BON I SANT NADAL
El vostre Rector.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Recollida d’aliments.-Motes gràcies a tots
els qui heu col·laborat en la recollida d’aliments
per als més necessitats. En els propers fulls
parroquial apareixerà la relació de tot el que
s’ha recollit, tant al Gran Recapte, com a la
parròquia. Però des d’ara ja moltes gràcies.
Els aliments ja s’han entregat a Càritas
interparroquial per a la seva distribució.

Aquest dimarts dia 24, NO HI HA
adoració contínua perquè durant el dia
estarem preparant tos els elements per la
missa del Gall.

Missa del Gall.-El dimarts

dia 24, a les 24 h.

celebrarem amb goig la tradicional missa del
Naixement de Jesucrist.
És una celebració entranyable que no hem
deixar de celebrar. Procurem organitzat el
sopar d’aquella nit a una hora convenient per
poder assistir a les Missa de “nochebuena”, a
les 24h.
Porteu els instruments musicals que tingueu
per quan fem l’adoració al Nen Jesús.

Dia de Nadal.- El dia de Nadal, com podeu
comprendre, és dia de precepte ( hi ha que
assistir a la Missa).i els horaris són com
qualsevol diumenge: 9:00, 12:00 i 19:30 h.

CISTELLA DE NADAL.- El número premiat
és el nº 140. La persona agraciada que porti
la butlleta premiada i li farem entrega de la
cistella

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 (Cl.Terres de l’Ebre)
i a les 19’30 h. Missa a la Parròquia.
Dia 24 de desembre (dimarts)
8’00 h .- Missa a la clínica Terres de l’Ebre (Aliança)
24’00 h. - MISSA DEL NAIXEMENT DE JESUCRIST.
(MISSA DEL GALL)
Dia 25 de desembre .- NADAL.- (dimecres)
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 (dijous)
8’00 h. a l’Aliança
19’30 h. a la Parròquia

Dia 29 de desembre. (Diumege)
9’00 h. a la Parròquia
12’00 h. a la Parròquia
19’30 h. a la parròquia

Dia 1 de gener.- CAP D’ANY. (dimarts)
9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia:
19’30 h. a la parròquia

Dia 5 de gener. (diumege)
9’00 h. Missa a la parròquia
12’00 h. Missa a la parròquia
17’00 h. Pessebre vivent a la façana de l’església
18’00 h. Arribada dels Reis Mags i adoració al
Nen Jesús.
19’30 h. Missa a la parròquia

Dia 6 de gener.- REIS (dilluns)
9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia:
19’30 h. a la parròquia

.

