INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 10 DE DESEMBRE DE 2016:
20’00H. Difunts del Mas de les Fonts. Família Batlle Carbó, família Galimany Bertràn,
José Bonilla Serrano, i Josep Sabater i Família.
DIUMENGE 11 DE DESEMBRE DE 2016: DIUMENGE III D’ADVENT.
09’00H.. Difunts de la família Armengol Tres, Manuel Villalba Soriano i Todos los
difuntos i en acción de gracias.
12:30H..
DILLUNS 12 DE DESEMBRE 2016
20’00H. Litúrgia de la Paraula
DIMARTS 13 DE DESEMBRE DE 2016
20’00H.
DIMECRES 14 DE DESEMBRE DE 2016
17:30h. Rés del Rosari.
19:30h. Rés de vespres.
20’00H.
DIJOUS, 15 DE DESEMBRE DE 2016
20’00h.
20’30h. Celebració Comunitària del Perdó.
DIVENDRES 16 DE DESEMBRE DE 2016
19:30h. Rés de vespres.
20’00H.
DISSABTE, 17 DE DESEMBRE DE 2016.
20’00H.
DIUMENGE 18 DE DESEMBRE 2016: DIUMENGE IV D’ADVENT.
09’00H. Jaume Roy Menal i família. Esposos Josep M. Campderrós i Soledat Salvan i
família. Maria Alcala i Cándido Bardillo. Famílies Turull Sabat, Ferrer Sardà, i Alonso
Fernández.
12:30H.
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DIUMENGE III D’ADVENT

Avui, com en l'anterior diumenge, l'Església ens presenta la figura de Joan el
Baptista. Ell tenia molts deixebles i una doctrina clara i diferenciada: per als
publicans, per als soldats, per als fariseus i saduceus... El seu desig és el de
preparar la vida pública del Messies. Primer envià Joan i Andreu, avui n'envia
d'altres per tal que el coneguin. Van amb una pregunta: «¿Ets tu el qui ha de
venir, o n'hem d'esperar un altre?» (Mt 11,3). Prou sabia Joan qui era Jesús. Ell
mateix testimonia: «Jo no el coneixia, però el qui m'envià a batejar amb aigua
em va dir: ‘Aquell damunt el qual veuràs que l'Esperit baixa i es posa, és el qui
bateja amb l'Esperit Sant’» (Jn 1,33). Jesús respongué amb fets: els cecs hi
veuen

i

els

coixos

caminen...

Joan era de tarannà ferm en el seu mode de viure i en mantenir‐se ferm en la
Veritat, la qual cosa li suposà l'empresonament i el martiri. Encara en la presó

DIES D’ENTRE SETMANA:

parla eficaçment amb Herodes. Joan ens ensenya a conjuminar la fermesa de

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

caràcter amb la humilitat: «Jo no sóc digne ni de deslligar‐li les corretges de les

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

Jesucrist bategi més que ell, ja que es considera solament “amic de l'espòs” (cf.

CONFESSIONS:

sandàlies» (Jn 1,27); «Ell ha de créixer, i jo he de minvar» (Jn 3,30); l'alegra que
Jn

3,26).

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

DESPATX PARROQUIAL:

En una paraula: Joan ens alliçona a prendre seriosament la nostra missió a la

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

terra: ésser cristians coherents, que se saben i actuen com a fills de Déu. Hem

de preguntar‐nos: —¿Com es prepararien Maria i Josep per al naixement de
Jesucrist? ¿Com preparà Joan els ensenyaments de Jesús? ¿Com ens preparem
nosaltres per a commemorar‐lo i per a la segona vinguda del Senyor al final
dels temps? Doncs tal com deia sant Ciril de Jerusalem: «Nosaltres anunciem la
vinguda del Crist, no solament la primera, sinó també la segona, molt més
gloriosa que aquella. Ja que aquella estigué impregnada pel sofriment, però la
segona portarà la diadema de la divina glòria».

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

INAUGURACIÓ DEL PESSEBRE
Aquest diumenge durant la celebració de la missa de 12:30h
inaugurarem el pessebre de la parròquia. Donem les gràcies a tot l’equip de
col·laboradors pel seu esforç i treball, i gaudim tots d’aquesta bonica
tradició popular que en el pessebre de la parròquia arriba a la categoria
d’obra d’art.

HORARIS DE VISITA
Festius: Abans i després de les misses.
Laborables: Dilluns, dimarts i dimecres de 5h a 7h de la tarda (fins
que comencin les vacances escolars). Després serà els dijous i
divendres de 6h a 8h de la tarda, i fins al 22 de gener.

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DEL PERDÓ
El proper dijous, 15 de desembre, tindrem la
celebració del Perdó per preparar-nos bé per
rebre al Nen Jesús en Nadal. Qui vulgui podrà
confessar-se amb els mossèns que hi haurà
disponibles.
RECAPTE D’ALIMENTS
Des del dia de la Immaculada fins al dia
de Nadal fem el tradicional recapte
d’aliments per als menjadors de Santa
Teresa de Calcuta a Barcelona. En
aquests dies de tant consumisme no
oblidem als més necessitats!

PASTORAL DE LA SALUT
Aquesta setmana visitaren els nostres germans i germanes que estan a
les residències:
Dilluns 12: Residència “Barcino”. 10h. del matí
Divendres 16: Residència “Alexia”. 10:45h.h. del matí.

CONCERT DE NADAL MEMORIAL
AURELI VILA
DISSABTE, 17 DE DESEMBRE DE 2016
A LES 18H, A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA

Dijous 15
REUNIÓ DEL CONSELL PARROQUIAL
Aquest proper dijous a les 21’30h. es reunirà el Consell Pastoral
Parroquial per preparar el Nadal i valorar la marxa de la parròquia, les
seves necessitats i l’estat econòmic.

VIDA CREIXENT
El proper dimecres, 14 de desembre, a les 18:30h. tindrem
la reunió de Vida Creixent. Us convidem a aquest espai de
reflexió i pregària que tant de bé ens fa.

