EL VALOR DE DONAR TEMPS
Des de l’any 1986, cada 5 de
desembre se celebra el Dia Internacional del Voluntariat. A Catalunya s’estima que hi ha més
de 500.000 persones voluntàries
en alguna institució o associació. Aquesta realitat reflecteix
uns valors essencials en qualsevol societat: la implicació, el
sentit de pertinença, l’entrega i
la generositat.
Per a una comunitat cristiana, el
voluntariat es tradueix en el fet
de sentir-nos fills i filles de Déu.
És a dir, som una família i entre
tots ens ajudem. A la nostra co-

munitat parroquial, són molts
els qui d’una manera generosa
dediquen recursos, experiència i
la seva motivació als diferents
àmbits de la parròquia: manteniment del temple, economia, litúrgia, catequesi, lleure dels infants i joves, atenció a les persones més desafavorides, i tants
altres. Totes aquestes persones
donen, per sobre de tot, quelcom molt valuós: el seu temps. I
és de justícia reconèixer-ho i
agrair-ho.
Mn. Carles Cahuana, rector

HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE NADAL
NADAL
Dijous 24 desembre
17:30—Missa del pollet*
19:00—Missa del pollet*
00:00– Missa del gall

SANT ESTEVE
Dissabte 26 desembre
12:30-Missa
19:00-Missa vespertina de la
Sagrada Família

Divendres 25 desembre
10:30—Missa del dia
12:30– Missa del dia

* Vegeu informació important referent a aquestes celebracions al
dors

Informacions
Celebracions de Nadal
Les celebracions de l’Eucaristia
del dia 24 seran les anunciades,
sempre que es mantinguin les
actuals disposicions de les autoritats pel que fa a horari de toc
de queda i aforament. Per a assistir a les dues misses del pollet
del dia 24 caldrà disposar d’entrada per tal d’evitar problemes
amb l’aforament. Podeu aconseguir-les a la sagristia qualsevol
dia abans o després de missa.

Col·lecta del dia del Seminari
La col·lecta del dia de la Immaculada va ascendir a 614,93€. En
nom del Seminari Diocesà de Terrassa, moltíssimes gràcies a
tots per la vostra ajuda i generositat!
Càritas Parroquial
Els dies 17 i 31 es repartiran els
aliments a les famílies necessitades. Enguany col·laboren en
aquesta tasca els membres de
l’Agrupament Escolta Xaloc.

Agenda parroquial
Pregària d’Advent
Benedicció dels pessebres
La propera sessió serà dimarts 15 Dissabte 12, a la missa de les
19h, hi haurà la benedicció dels
de desembre després de missa.
pessebres fets pels infants de la
Celebració comunitària del perdó
catequesi. I el dissabte 19, en
La celebració penitencial d’Advent acabar a la missa de les 19h, es
serà el divendres 18 de desembre beneirà el pessebre que s’insa les 19h.
tal·larà a la nau central.

Intencions de missa
Dissabte 12 - Pere Valeri Fusté

Dimarts 15 - Manuel Lopera Ocaña

(aniv.)

(aniv.)

Diumenge 13 - 12:30 Joan Escori-

Dimecres 16 - Carmen Ollé Benach

huela. Difunts família MagriñàMallofré
Dilluns 14 - Josep Mª Gil (aniv.)

Dijous 17– Fernando Pérez Miguel

(aniv.)
Divendres 18 -

