El pessebre
Les noves restriccions de mobilitat han propiciat que passem
més temps a casa, que centrem
més la nostra atenció en la nostra llar. Una de les moltes conseqüències ha estat un augment
considerable en les vendes d’arbres de Nadal i d’altres elements decoratius propis d’aquest temps.
Un dels elements religiosos més
populars que decora les nostres
llars i que més ajuda a crear
l’ambient de Nadal és el pessebre. Des dels més modest, fins
al més sofisticat, el pessebre
demana que ens aturem davant

d’ell a contemplar-lo. És una bonica estampa la de les famílies
que amb els infants gaudeixen
observant els detalls dels pessebres que hi ha a les places,
als aparadors, a les esglésies...
a casa.
El pessebre ens ofereix una possibilitat d’anunci i de catequesi:
poder mostrar la grandesa d’aquell petit infant. Alhora, la contemplació del pessebre esdevé
una magnífica ocasió de pregària. Que no falti a cada llar un
pessebre, que ens ajudi a recordar que el Senyor ha vingut enmig nostre per salvar-nos!

NOUS HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE NADAL
NADAL
Dijous 24 desembre
17:30—Missa del pollet*
19:00—Missa del pollet*
23:30– 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
Ateses les darreres mesures de
les autoritats pel que fa als horaris de toc de queda i aforament,
la celebració de la Missa del Gall
serà a les 23:30h. Recordem
que 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 partir
d’aquest dissabte.

Campanya de Càritas
Amb el lema “Bon Nadal. Però
per a tothom” celebrem aquest
diumenge la campanya de Nadal
de Càritas Diocesana. Segons
aquesta entitat, per a una de cada cinc persones, aquestes festes seran de tot menys felices.
La col·lecta d’avui anirà destinada a aquesta intenció; fem que
el Nadal entri a totes les llars.
Fes el teu donatiu, cada gest
compta!

Agenda parroquial
Pregària d’Advent
rà la darrera jornada d’adoració i
La propera sessió serà dimarts 22 la propera serà el dimarts 12 de
gener.
de desembre després de missa.
Despatx parroquial
Pregària d’adoració al Santíssim El dijous 24 i 31 de desembre no
Sagrament
hi haurà atenció presencial al desAquesta pregària té lloc els di- patx parroquial. Per a qualsevol
marts durant el temps escolar. Per qüestió podeu trucar al telèfon de
tant, dimarts 22 de desembre se- la parròquia 937274909.

Intencions de missa
Dissabte 19 Diumenge 20 - 10:30 Francesc Ser-

mon i difunts de les famílies Ferrandiz-Duran i Vila-Penedès.

ra i difunts família Terraza 12:30
Difunts família Fontnou-Guixà i
Joaquim Fité (5è aniv)
Dilluns 21 - Tomàs Carbonell Ra-

Dimarts 22 Dimecres 23 - Josep Plans Vall
Dijous 24–
Divendres 25 -12:30 Jaume Guixà

