
El diumenge dia 5 de gener, a la tarda, 
coincidint amb l’arribada del Reis Mags 
a Ferreries, la Parròquia organitza el 
pessebre vivent a la façana principal de 
l’església. 
Aquest pessebre, gràcies a Déu i a la 
col•laboració de molta gent, es va 
realitzant cada any i és una catequesis 
visual del Nadal 
 

Fem també l’Anunci als Pastors a la 
plaça Pius XII i la següent  adoració al 
Nen Jesús.  
Després repartim la xocolata i els nens i 
nenes es converteixen en “sembradors 
d’estrelles”. 
Quan arribin el Reis els donarem la 
benvinguda, adoraran el Nen Jesús i 
continuaran el seu itinerari. 
 

Col•laborem així amb la magnífica 
cavalcada de Reis de la nostra ciutat i 
donem més relleu al seu pas pel barri 
de Ferreries-Sant Vicent I fem expressiu el 
motiu que va portar aquells mags fins a 
Betlem guiats per una estrella que és el 
d’adorar al Messies que acabava de 
néixer. 
Demanem des d’aquí la col•laboració 
de tots per fer que sigui un acte emotiu, 
ben preparat i que expressi el sentit del 
que fem. 
Podem col•laborar de moltes maneres: 
ajudant a muntar-ho tot, convidant a 
amics i familiars, participar en 
alguna de les escenes, convidar als 
nens i joves a participar... etc. i sobre 
tot amb la vostra presència. 
 

Entre tots podem fer coses grans!! 
Aprofito per desitjar-vos a tots un bon any 
2020 ple de benediccions de Déu. 
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               Mossèn Ramon 
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  Diumenge II de Nadal 

. Oh Déu, que ens heu volgut donar l’exemple de la Sagrada Família, feu que, 
  imitant les seves virtuts domèstiques i la caritat generosa puguem fruir per 
 sempre de la felicitat a casa vostra. 

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

Dia d’adoració contínua. El dimarts dia 31 
tindrem adoració contínua des de les 10 h, fins a les 
19:00 amb els torns de sempre. És un bon dia per 
posar-se davant del Senyor i donar-li gràcies per un 
any que hem passat i demanar-li la seva benedicció pel 
que comencem. 
 

Dia 1 de gener.- El dimecres, dia de cap d’any, 
és dia de precepte. Cal celebrar l’Eucaristia i 
rebre la primera benedicció de Déu per aquest 
any que comença. Els horaris de les misses com 
tots els diumenges: 9’00, 12’00 i 19’30 h. 
 

Pessebre Vivent i rebuda als Reis 
Mags.- El diumenge dia 5 de gener. 
 

16’30 Ja estaran totes les escenes muntades 
per ser visitades: “Pessebre” (façana principal de 
l’església) 
 

17.00 A la plaça Pius XII, “Anunciació als 
pastors” amb els nens i nenes dels dos cursos de 
comunió i els qui vulguin venir Seguidament comitiva 
fins al pessebre per fer l’Adoració dels Pastors al Nen 
Jesús. 
 

17’15 Repartició de XOCOLATA mentre esperem 
l’arribada dels Reis. 
 

17’30 “Sembradors d’estrelles” 
. 

18’00 Arribada del Reis Mags i adoració dels Reis 
Mags al Nen Jesús, a la façana principal de l’església. 
Paraules de benvinguda als Reis i 
seguidament la comitiva reial continuarà el seu 
recorregut com de costum. 
 

El dia de Reis, el dilluns dia 6, és dia de 
precepte, com un diumenge, i i les misses són, amb el 
mateix horari que els diumenges: 9:00, 12:00 i 19:30 h. 
 

Necessitem voluntaris per muntar i 
desmuntar el pessebre vivent del dia 5.- Els qui 
pugueu ajudar-nos, digueu-nos-ho. Gràcies. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 

 Del 29 de desembre  al 4 de gener      any  2019-2020       nº  548 

       ENTRE TOTS 



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Rainiero  30 

San Silvestre  31 

Santa Maria, Madre de 
Dios 

  1 

Santos Basilio y 
Gregorio 

  2 

Santa Genoveva   3 

San Rigoberto   4 

San Simeón   5 

Aquel que 
tiene fe no 
está nunca 
solo. Thomas Carlyle 

SANTORAL 

dilluns,  30                8’00 h    
       19’30 h   Suf. Bautista Lafarga (aniv.) i Pura Fabregat 
                                    
dimarts,  31             8’00 h  Pels qui reben les capelles de la Milagrosa         
                    19’30 h    
 
 
dimecres,  1            9’00 h   Per tot el poble 
      12’00 h    
                             19’30 h    
       
           
dijous,    2                8’00 h   Pels qui reben les capelles de la Sgda.Família 
      19´30 h    Suf. Andrés Subirats Lleixà 
... 
divendres,     3          8’00 h.   
          19’30 h    
 
          
dissabte,   4            8’00 h     
                             19’30 h     
 
               
Diumenge,  5          9’00 h.  Per tot el poble. 
      12:00 h.   
      19:30 h.   
        
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

 
               
 
 

1.   Sucre           2 quilos 
2.  Llegums       34 pots 
3.  Menjar ràpid         1 pot 
4.  Pasta         44 paquets 
5.  Torró         12 barres 
6.  Tonyina, sardines, paté     69 llaunes 
7.  Tomàquet        12 pots 
8.  Bosses de panís cruixent             2 bosses 
9.  Arròs          9 quilos 
10. Farina          1 quilo 
11.  Caldo        10 litres 
12.  Colacao i xocolata      7 pots 
13.  Galetes              21 paquets 
14.  Oli         52 litres 
15.  Llet               70 litres 
16.  Diversos dolços             11 paquets 
17.  Paper higiènic        1 paquet 
18.  Renta plats             1 ampolla 
                                                                                                                        -------------------------------------- 

               Total:      359 unitats 

LLISTA D’ALIMENTS RECOLLITS A LA PARRÒQUIA DURANT L ’ADVENT I ENTREGATS  
A CÀRITAS INTERPARROQUIAL PER REPARTIR-HO AMB ELS M ÉS NECESSITATS      


