INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 26 de NOVEMBRE DE 2016: Memòria de la Mare de Déu.
20’00H.
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE DE 2016: DIUMENGE I D’ADVENT.
09’00H.. Núria Roy Campderrós, pel seu pare Jaume i els seus avis Josep Maria i
Soledat i Jaume i Teresa.
12:30H..
13:30H..
DILLUNS 28 DE NOVEMBRE 2016
20’00H. Litúrgia de la Paraula
DIMARTS 29 DE NOVEMBRE DE 2016
20’00H.
DIMECRES 30 DE NOVEMBRE DE 2016: SANT ANDREU, APÒSTOL
20’00H. Per les germanes dominiques difuntes durant l’any.
DIJOUS, 1 DE DESEMBRE DE 2016
20:00H.
DIVENDRES 2 DE DESEMBRE DE 2016:
20’00H.
DISSABTE, 3 DE DESEMBRE DE 2016. SANT FRANCESC XAVIER.
20’00H. Difunts de la família Augé‐ Bogunyà. Jaume Montané Más de les Valls (8é
aniversari).
DIUMENGE 4 DE DESEMBRE 2016: DIUMENGE II D’ADVENT.
09’00H. María Vázquez Coronado (10é aniversari). Manuel Vázquez Vázquez (24 an),
Enrique Vázquez Vázquez (10aniv.) i difunts família Vázquez Vázquez.
12:30H. Albert Segura Amat.
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DIUMENGE I D’ADVENT- DIUMENGE DE LA PARAULA

Avui, en aquest diumenge, tot començant el temps d'Advent, encetem alhora
un nou any litúrgic. Aquesta circumstància la podem prendre com una invitació
a renovar‐nos en algun aspecte de la nostra vida (espiritual, familiar, etc.).
De fet, necessitem viure la vida, dia a dia, mes a mes, amb un ritme i una
il∙lusió renovats. Així allunyem el perill de la rutina i del tedi. Aquest sentit de
renovació permanent, és la millor manera d'estar a punt. Sí, cal estar alerta!: és
un dels missatges que el Senyor ens transmet a través de les paraules de
l'Evangeli

d'avui.

Cal estar a punt, en primer lloc, perquè el sentit de la vida terrenal és el d'una
preparació per a la vida eterna. Aquest temps de preparació és un do i una
gràcia de Déu: Ell no vol imposar‐nos el seu amor ni el cel; ens vol lliures (que

HORARI DE MISSES

és l'única manera d'estimar). Preparació que no sabem quan acabarà:

DIES D’ENTRE SETMANA:

«Anunciem l'adveniment de Crist, i no solament un, sinó també un altre, el

Dilluns: Litúrgia de la Paraula i Comunió, a les 20’00h.
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres, a les 20’00h.

segon (...), perquè aquest món d'ara finirà» (Sant Ciril de Jerusalem). Cal

DISSABTES I VIGÍLIES: a les 20’00h.
DIUMENGES I FESTIUS: a les 09’00 del matí i les 12:30h. del migdia

maldar per a mantenir‐nos en l'actitud de renovació i d'il∙lusió.

CONFESSIONS:

En segon lloc, cal estar alerta perquè la rutina i l'acomodament són

Mitja hora abans de les misses i/o en hores concertades.

incompatibles amb l'estimació. En l'Evangeli d'avui el Senyor recorda com en

DESPATX PARROQUIAL:

temps de Noè «tothom continuava menjant i bevent» i «no s'havien adonat de

Dimecres de 18’00 a 19’30h. Tel. 936831194 ‐ 620648135

res quan els sorprengué el diluvi i se'ls endugué a tots» (Mt 24,38‐39). Estaven

“entretinguts” i —ja ho hem dit— el nostre pas per la terra ha de ser un temps
de “nuviatge” per a la maduració de la nostra llibertat: el do que ens ha estat
atorgat no per a deslliurar‐nos dels altres, sinó per a lliurar‐nos als altres.
«Tal com van ser els dies de Noè, així serà la vinguda del Fill de l'home» (Mt
24,37). La vinguda de Déu és el gran esdeveniment. Disposem‐nos a acollir‐lo
amb devoció: «Veniu Senyor Jesús.

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

CATECO

Si has fet la Primera comunió i vols continuar la
catequesi, i la teva formació com a cristià, vine a la Parròquia i
inscriu-te a CATECO tots els dijous de 18:30h a 19:30h. Comença
aquest dijous, 1 de desembre.

Els diumenges 27 de novembre, 4, 11, i
18 de desembre la Missa de les 12:30h,
serà adreçada especialment als infants
de la catequesi. Esperem la participació
dels vostres fills en aquestes
celebracions que preparem amb il∙lusió
per ells.

SETMANA DE LA BÍBLIA I DIUMENGE DE LA PARAULA
La Setmana de la Bíblia culmina avuí amb el Diumenge de la Paraula,
coincidint amb el 1r Diumenge de l’Advent i l’inici de l’any litúrgic.
Per això com a signe de la importància que ha de tenir la Paraula de
Déu en la nostra vida, en totes les Misses començarem amb una
processó portant de manera solemne la Paraula fins a l’altar.

