Urbi et orbi
La benedicció Urbi et orbi, que
significa “a la ciutat (Roma) i al
món”, és la benedicció més solemne impartida pel Papa. I ho
fa el Diumenge de Pasqua i el
dia de Nadal, a més del dia de
la seva elecció.
Enguany, degut a la pandèmia,
aquesta benedicció s’ha fet per
primera vegada en un espai tancat, des d’on el Papa ha adreçat
el seu missatge de Nadal a tots
els fidels. Aquest missatge,
adreçat a tota la cristiandat, té
una especial rellevància, sobretot pels temes tractats. Francesc ha fet referència als actuals conflictes bèl·lics i humanita-

ris de l’escena internacional., la
majoria dels quals no són objecte d’informació periòdica als
nostres mitjans de comunicació
i per això, la veu del Papa té un
valor de denúncia profètica.
El Pontífex ha indicat també
que, enmig de les greus dificultats actuals causades per la
pandèmia, apareixen “llums
d’esperança”: el desenvolupament de les vacunes que han de
poder arribar a tot el món, especialment als més vulnerables i
necessitats de totes les regions
del planeta.
Mn. Carles Cahuana, rector

HORARIS DE LES CELEBRACIONS DEL TEMPS DE NADAL
CAP D’ANY i DIA 1
Dijous 31 desembre
19:00—Missa
Divendres 1 gener
10:30—Missa
12:30– Missa

REIS
Dimarts 5 gener
19:00-Missa vespertina
Dimecres 6 gener
10:30—Missa
12:30– Missa

Informacions
Campanya de Càritas
En la col·lecta del darrer cap de
setmana s’ha recollit un total de
1.281,65€. Aquest import serà
destinat a Càritas Diocesana.
Moltíssimes gràcies a tots per la
vostra generositat.

Celebracions de Nadal
Les celebracions de l’Eucaristia
del dia 24 s’han pogut celebrar
complint l’aforament permès
gràcies a l’ajuda de molts voluntaris i de la col·laboració i comprensió dels fidels, amb la petició prèvia d’entrades, evitant així
excessos d’aforament. De cara a
cap d’any i Reis, si les mesures
de les autoritats no canvien, es
mantindran les celebracions previstes, sense necessitat d’obtenir entrada prèvia.

Càritas Parroquial
El dia 31 de desembre es repartiran els aliments a les famílies
necessitades. Alguns membres
de l’Agrupament Escolta Xaloc
col·laboren en aquesta tasca.

Agenda parroquial
Pregària d’adoració al Santíssim
Sagrament
Aquesta pregària no es reprendrà
fins el dimarts 12 de gener.

Despatx parroquial
El dijous 31 de desembre no hi
haurà atenció presencial al despatx parroquial. Per a qualsevol
qüestió podeu trucar al telèfon de
la parròquia 937274909.

Intencions de missa
Dissabte 26 -

Dimarts 29 -

Germanes
Caputxines Mare Diví Pastor
12:30 Esposos Montserrat Buxeda i Mariano Ureta
Dilluns 28 - Glòria Plans Pascual

Dijous 31–
Divendres 1 -

Diumenge 27 - 10:30

Enrique Sánchez
Sánchez (4t aniv.) i Gabriel Casas
Busquets (2 mesos)
Dimecres 30 -

