DIA DEL SEMINARI
La celebració del Dia del Seminari se celebra pels volts de la
festa de Sant Josep (19 de
març), concretament el diumenge més proper a aquesta data.
Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, la Comissió Episcopal del Clergat i Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola va decidir ajornar
aquest any la celebració fins al
dia 8 de desembre de 2020,
festivitat de la Immaculada Concepció. El lema de la jornada
d’enguany és «Pastors missioners».
El lema escollit per a aquesta
campanya intenta recollir, sense
exhaurir-la, la identitat dels sa-

cerdots i del seu ministeri.
Aquests, en tant que participen
del sacerdoci de Crist Cap, Pastor, Espòs i Servent (Pastores
dabo vobis, n. 15), són anomenats veritablement «pastors de
l'Església»; i com a enviats per
Crist, amb els Apòstols (Mt 28,
19ss), són essencialment missioners dins d'una Església tota
ella missionera.
Tots nosaltres podem col·laborar
activament en aquesta tasca
formativa, des de la nostra estima cap al seminari, la nostra
pregària i l’ajuda econòmica.
Per aquest motiu, la col·lecta del
dia 8 anirà destinada al Seminari Diocesà de Terrassa

HORARIS DE MISSA DE LA IMMACULADA
El dimarts dia 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria, és un dia de precepte i els horaris són els mateixos que
un diumenge. Per tant:
Dilluns 7 de desembre: Missa anticipada a les 19h.
Dimarts 8 de desembre: Missa a les 10:30h i a les 12:30h.
(ATENCIÓ: No hi ha missa a les 20h.)

Informacions
(72.748) i del Grup Escolta Xaloc
(60.072). Que tinguem sort i que
toqui a qui més ho necessiti!

Obertura del temple parroquial
Com es va informar la setmana
passada, d’ara endavant es procurarà tenir oberta l’església de
9h a 13h i de 17h a l’acabar la
missa del vespre. Gràcies a tots
aquells que heu anat passant
pel temple durant aquesta
primera setmana. No defalliu!

Catequesi d’infants i joves
Aquesta setmana s’ha reprès la
catequesi de manera presencial.
També ha començat la catequesi
de post-comunió, adreçada als
infants a partir de 5è de
primària, que es fa els divendres
a les 17:30h a la rectoria. Així
mateix, hi ha la possibilitat de
crear un grup de confirmació per
als joves a partir de 3r ESO. Si
voleu més informació, pregunteu
a Mn. Carles.

Loteria
El número de la loteria d’enguany de la parròquia és el
41.941. A més, hi ha participacions disponibles de la parròquia
de la Mare de Déu de Gràcia

Agenda parroquial
Pregària d’Advent
La propera pregària serà dimarts
15 de desembre. El dia 8 no n’hi
haurà perquè s’escau la solemnitat de la Immaculada Concepció.

Celebració comunitària del perdó
La celebració penitencial d’Advent
serà el divendres 18 de desembre
a les 19h.

Intencions de missa
Dissabte 5 Diumenge 6 Dilluns 7 - Josep Mª Miralles
Dimarts 8 Dimecres 9 - Aurelia Cárdenas
Dijous 10 -

Divendres 11 -

