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Diumenge de la Sagrada Família 

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 fruit per sempre de la felicitat de casa vostra. 
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Dia d’adoració contínua . El dimarts dia 29 
tindrem adoració contínua des de les 10 h, fins 
a les 19:00 h. amb els torns de sempre. És un 
bon dia per posar-se davant del Senyor i 
demanar-li la seva benedicció per l’any nou  
que  prompte començarem.. 
 
Missa de fi d’any .- El dijous vinent, dia 
31, a les 19’30 h. celebrarem la missa pròpia 
del dia de cap d’any. Pregarem per tot el que 
aquest any hem viscut: bo i dolent i demanarem 
la seva benedicció per l’any que comença. 
 
Missa d’inici de l’any nou .- El divendres 
dia 1 de gener, a totes les misses, compartirem 
la joia de començar un any nou sota la 
protecció de Santa Maria, Mare de Déu. Al 
finalitzar cada dia impartirem la benedicció 
pròpia d’aquest dia en la que demanem a Déu 
la seva protecció i ajuda per l’any que 
comencem 
El divendres dia 1 de gener .- Solemnitat de 
Santa Maria Mare de Déu. És dia de precepte i 
les misses seran a les 9 h., a les 12 h. i a les 
19’30.h. 
 
Recordem que el temps litúrgic de 
Nadal dura des del dia 24 a la tarda, fins al 
diumenge dia 10 de gener que celebrarem la 
festa del Baptisme del Senyor. És en aquest 
marc joiós del Naixement del Senyor que avui 
dia 27 de desembre celebrem la Sagrada 
Família, i el divendres vinent  l’inici de l’any nou 
amb la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu 
i el dia 6 de gener la festa de la Epifania (els 
Reis) i el dia 10 el  Baptisme del Senyor. Per 
tant, fins a aquest últim dia, som a Nadal.. 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA      TEMPS DE GRÀCIA  
”Què ràpid passen els anys” solem 
comentar sovint. Tenim la impressió 
que el temps se’ns escapa de les 
mans. (“Tempus fugit” deien els 
antics). 
El temps és el mateix per tots. Per 
tothom cada hora són seixanta minuts, 
però canvia molt com s’omplin, com es 
viu cada instant. 
Per alguns les nits són llargues i per 
altres massa curtes...El que sí és cert 
és que el temps passa. 
A la Bíblia hi ha dos maneres de 
entendre el temps que són: “cronos” i 
“kairós”. 
Cronos és el temps que passa, la 
successió dels segons, minuts, hores, 
dies, mesos i anys. És el temps que es 
pot mesurar. És el temps humà, el 
temps terrenal. 
Kairós .és el temps oportú, el temps 
de gràcia, el temps de Déu. És el 
temps favorable, el temps propici on 
Déu intervé en la història. 
Cronos marca la quantitat, kairós la 
qualitat  
Des de que Déu s’ha fet home i ha 
vingut al nostre món tot és KAIRÓS. 
Tot és moment de gràcia, tot esdevé 
moment oportú per tastar la presència 
del Senyor enmig de la nostra pròpia 
història. 
En aquest any que començarem fem el 
propòsit de que sigui un KAIRÓS, 
aprofitem cada instant per viure’l amb 
plenitud. Déu ens regala un any nou, 
un temps de gràcia, una nova 
oportunitat per estimar més i millor a 
Ell i als germans. No deixes que els 
teus dies siguin nomes “cronos”, fes 
que siguin “kairós”.           Mossèn Ramon 
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Santos Inocentes  28 

Santo Tomás Becket  29 

San Sabino  30 

San Silvestre  31 

Sta. María Madre de Dios     1 

San Basilio   2  

Santo Nombre de Jesús   3 

  Recollida d’aliments durant l’Advent  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

“Cada 
comunión 
es Navidad” 
 
     Mons. Ignacio Munilla 

SANTORAL 
 
dilluns,   28           8,00 h  Suf. José, Mª Carnen i Vicente (sacerdote)  
                                                 Alumbreros Pantoja  
                19’30 h.  Suf. Maria Rovira 
       Suf. Joan Gombau Arasa (aniv.) i familiars difunts.  
 
dimarts,  29          8,00 h    
    19’30 h   Suf. Joan Camps Pare 
       Suf. José Lafarga 
       Suf. Joan Malrás Viña 
 
dimecres, 30         8,00 h.   
    19,30 h.  Suf. Bautista Lafarga (aniv.)  i Pura Fabregat.  
 
dijous, 31              8’00 h.   
    19’30 h.        
 
divendres,  1        9’00 h 

  12’00 h. Per tot el poble  
    19’30 h. Suf. Maribel Velázquez Santiago i familiars difunts.   
 
  

dissabte,  2        8’00 h.   
      19’30 h. Suf. Mª Cinta Masip Jové (aniv.) 
       Suf. Andrés Subirats Lleixà 
       Suf. Maria Olalla Zayas (aniv.) 
 
Diumenge, 3       9’00 h    Per tot el poble  
   12’00 h.  Suf. Pedro Belloví 
                          19’30 h.    
    

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Aquí està la llista de tots els aliments que hem recollit durant el temps d’Advent i que s’ha 
entregar a CÀRITAS; per que ho distribueixi entre la gent més pobra. Gràcies a tots els qui 
heu col·laborat algunes famílies han tingut una ajuda important en aquests dies de Nadal. 
Moltes gràcies. 
    Sucre    6  kg. 
    Llegum    96  pots 
    Arròs   15  kg.  
    Pasta   49  bosses  
    Torró      8  pastilles  
    Caldo   13  litres 
   Farina    8  kg. 
   Tomata  17  pots 
   Colacao    9  pots 
   Galetes  62  paquets 
   Oli   84  litres 
   Llet          290  litres 
   Sucs            15  unitats 
   Cereals     3  paquets 

Potitos (crio)   8  pots 
Xuxes.  43 bosses  
Gel     1 litro 
Mantes    5 unitats 

     _____________ 
                            Total        732  unitats 


