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Del 19 al 25 de desembre

NADAL ÉS NAIXEMENT
Nadal és nativitat, és naixement; el de
Jesús, el Fill de Déu.
Quelcom tant elemental, s’ha d’anar
dient per recordar-ho perquè avui és
parla del Nadal però buidant-lo del seu
contingut religiós.
Aquest naixement del Fill de Déu és
per poder quedar-se amb nosaltres i
salvar-nos. És per la nostra redempció.
El Nadal ens parla d’un desig de Déu
per trobar-se amb cadascú de
nosaltres. Ens parla d’encontre, de
comunió, de proximitat, d’intimitat, en
definitiva d’amor.
Desitjar un bon Nadal és desitjar que
Déu neixi en l’altre, que ompli la seva
vida i el beneeixi. Que experimenti el
que Déu l’estima. Que noti que Déu el
busca per ajudar, per sanar, per salvar.
.
Des del primer Nadal Déu és el
Emmanuel, el Déu-amb-nosaltres. Amb
tu i amb tots. Ell s’apropa fins a fer-se
un dels nostres. Fem el possible per
atansar-nos a Ell.
El divendres, dia 24, a les 12 de la nit
comencem, amb la missa de mitjanit,
les celebracions del seu Naixement
que duraran tot el dia de Nadal amb les
misses corresponents.
Organitzem els nostres horaris per
poder celebrar l’eucaristia durant aquell
dia tant important
.

Us desitjo de cor un BON I SANT
NADAL.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Celebració comunitària del perdó.
(confessions). Aquest dimarts, 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. També a les portes del Nadal
aquest dimarts tindrem una estona llarga
d’adoració al Senyor present en el Santíssim
Sagrament. Des de les 10 h. fins a les 19 h.

Missa del Gall.-El divendres dia 24, a les
24:00 h. celebrarem amb goig la tradicional
missa del Naixement de Jesucrist. És una
celebració entranyable que no hem deixar de
celebrar Sortim de casa de nit per anar al portal
i celebrar que aquesta nit ¡és diferent: és
“Nochebuena”

Dia de Nadal.- El dissabte 25, 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.

ELS HORARIS DE LES CELEBRACIONS
d’aquestes festes de Nadal els trobareu al
darrera d’aquest mateix full.

Mossèn Ramon

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, de dilluns a dissabte, com sempre, a les 8’00h.
i a les 19’30 h.
Dia 24 de desembre (divendres)
8’00 h .- Missa
24’00 h. - MISSA DEL NAIXEMENT DE JESUCRIST.
(MISSA DEL GALL)

Dia 25 de desembre .- NADAL.- (dissabte)
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 i Sgda. Família (diumenge)
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. (dissabte)
9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia:
19’30 h. a la parròquia

Dia 2 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 (dijous)
9’00 h. a la parròquia
12’00 h. a la parròquia:
19’30 h. a la parròquia

.

