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Del 20 al 26 de desembre

UN NADAL AMB JESÚS
Aquest any ens disposem a celebrar el
Nadal amb una situació diferent als
altres anys.
Potser, per això, ens cal revifar més
que mai la nostra fe per transformar
aquests dies en veritables celebracions
de l’autèntic Nadal.
Poden restringir les nostre trobades
familiars, els elements festius que es
feien al carrer, però això no anul·la el
Nadal.
Ara bé, un Nadal sense Jesús, no és
Nadal encara que tinguem tot lo altre.
El primer Nadal, va ser molt senzill i
humil; potser haurem de compartir amb
Jesús aquesta senzillesa i humilitat en
el Nadal del 2020..
Però tant en el primer com en el proper
Nadal, el protagonista és Ell que,
essent Déu, es fa petit compartint la
nostra naturalesa, i ho fa per amor a
cadascú de nosaltres.
No permetem que cap pandèmia ens
pugui treure el sentit del veritable
Nadal. Potser no ens podem trobar tant
com voldríem aquest any, però omplim
de llum els nostres balcons, poseu el
Naixement a la vista els qui teniu
comerços, posem el Nen Jesús a les
nostres balconades.... Fem catequesis
visual i alegrem tothom que hi passi pel
carrer i vegi tot això.
Celebrem des de la fe el Nadal i ens
omplirà de joia interior. Felicitem i
desitgem un Bon Nadal, sabent el que
diem.
BON I SANT NADAL a tothom.
Mossèn Ramon
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Celebració comunitària del perdó.
(confessions). Aquest dilluns, dia 21, a les 20 h, a
l’acabar la missa de la tarda vindran sacerdots per
poder confessar i preparar-nos així a celebrar, amb
autenticitat, les festes de Nadal.

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 parroquials
apareixerà la relació de tot el que s’ha recollit,..
Els aliments seran entregats a Càritas Interparroquial
per a la seva distribució.

Aquest dimarts dia d’adoració contínua.
Des de les 10 h. fins a les 19 h.

Missa del Gall.-El dijous

dia 24, a les 23’30 h.

celebrarem amb goig la tradicional missa del
Naixement de Jesucrist. És una celebració
entranyable que no hem deixar de celebrar encara
que amb restriccions del 30% d’aforament. Sortim
de casa de nit per anar al portal i celebrar que
aquesta nit ¡és diferent: és “Nochebuena”

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 500. La persona agraciada ha estat Pili
Baranda. Enhorabona!

ELS HORARIS DE LES CELEBRACIONS
d’aquestes festes de Nadal els trobareu al
darrera d’aquest mateix full.
Estan pensades segons l’actual normativa
sanitària. Si, per algun motiu, hi ha canvi us
anirem informant.

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.
i a les 19’30 h.
Dia 24 de desembre (dijous)
8’00 h .- Missa
23’30 h. - MISSA DEL NAIXEMENT DE JESUCRIST.
(MISSA DEL GALL)
Dia 25 de desembre .- NADAL.- (divendres)
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 (dissabte)
8’00 h. a la Parròquia
19’30 h. a la Parròquia

Dia 27 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. (divendres)
9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia:
19’30 h. a la parròquia

Dia 3 de gener. (diumege)
9’00 h. Missa a la parròquia
12’00 h. Missa a la parròquia
19’30 h. Missa a la parròquia

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

.

