Dicebamus hesterna die...
“Dicebamus hesterna die…” (o
traduït al català “com dèiem
ahir”) és la frase generalment
atribuïda a Fray Luis de León que
va dir quan va tornar a l’aula de
la Universitat de Salamanca per
continuar amb les seves classes,
després d’haver passat uns anys
a la presó per una condemna de
la Inquisició.
No oblidarem mai tot el que hem
viscut aquest 2020. El mes de
març, amb el confinament domiciliari es va aturar pràcticament
tot de cop… i també les activitats
i la vida ordinària de la nostra
parròquia com la de tantes altres. I aquesta aturada va afectar
igualment la Separata.
S’apropa el final d’aquest 2020 i
comencem un nou any litúrgic. El
fet de començar de nou comporta sempre una nova empenta,
una nova il.lusió. Val la pena
aprofitar aquesta ocasió!

Ha semblat oportú que sigui el
moment de reprendre la publicació setmanal de la Separata, el
full informatiu de la nostra
parròquia, instrument senzill
però eficaç de comunicació de la
vida parroquial.
Aprofito aquest escrit per saludar
a tota la feligresia. Aquest any és
important per a mi, ja que és
l’any en què he estrenat el meu
ministeri de rector de la
parròquia. Un repte que començo amb molta il.lusió, fins i
tot amb les limitacions que
aquesta pandèmia continua imposant-nos. Poc a poc vaig coneixent la vida i riquesa d’aquesta
comunitat, i demano a Déu de
ser un bon capellà per a tots vosaltres, i poder continuar la tasca
iniciada i mantinguda pels meus
predecessors.
Mn. Carles Cahuana, rector.

Informacions
Obertura del temple parroquial
D’ara en endavant es procurarà
tenir oberta l’església durant
més temps per tal de facilitar
que les persones puguin entrar i
pregar durant el dia a l’interior
del temple. L’horari d’obertura
serà de 9h a 13h i de 17h a
l’acabar la missa del vespre. Seria molt important que es po-

gués aconseguir que hi hagués
certa presència a l’interior i evitar que durant massa temps l’església estigui sense ningú.
Col.lectes extraordinàries
A la col.lecta del Domund es va
recollir un total de 1.191,58 € i a
la de Germanor 703,39 €.
Moltíssimes gràcies a tots!

Càritas parroquial
Després d'un temps aturats per
causa de la pandèmia, Càritas
parroquial torna a repartir aliments a les famílies que en te-

nen necessitat. Enguany
col.laboren en aquesta tasca els
membres de l’Agrupament Escolta Xaloc.

Agenda parroquial
Adoració al Santíssim
Com cada dimarts, pregària continuada davant el Santíssim Sagrament de les 9 del matí a les 20h.

Pregària d’Advent
El dimarts dia 1 de desembre, en
acabar la missa, trobada a la capella del Santíssim per reflexionar
sobre l'evangeli del diumenge.

Intencions de missa
Dissabte 28 - Glòria Plans Pascual
Diumenge 29 - 10:30 Difunts famí-

lia Vila Figueras
Dilluns 30 Dimarts 1 - Salvador

Girbau,
esposos Joaquim Parera i Pepeta

Domènech, esposos Ismael
Sallés i Carme Santonja, Jordi
Sallés Santonja
Dimecres 2 - Antònia Girbau
Dijous 3 Divendres 4 -

