“Any nou, vida nova”
Hem rebut l’any 2021 amb el
tradicional raïm i focs artificials,
però amb carrers buits i poques
celebracions. Aquest inèdit escenari ha estat fruit de les restriccions dictades arran de la
Covid-19, pandèmia que fins ara
ha causat més de 1,8 milions
de morts i prop de 81 milions de
contagis arreu del món.
Solem viure l’inici d’un nou any ,
també l’inici d’un curs escolar,
com una oportunitat per començar de nou i millorar aquells aspectes de la nostra vida dels
quals no estem del tot satisfets.
I la llista dels propòsits és tan
variada, com ho són les persones. Algunes d’aquestes bones
intencions són comunes i ja
clàssiques: cuidar més la salut i

l’alimentació; practicar esport;
aprendre idiomes; etc. I, tot i
que aquests propòsits poden
ser fràgils, sempre és bo que hi
hagi almenys la il·lusió de poder
canviar i millorar.
Aquest any, però, hi ha hagut un
desig universal, el de superar el
2020 i que el nou any ens porti
la tan desitjada recuperació: la
fi de la pandèmia i el restabliment de la vida quotidiana a
què estàvem acostumats.
Com a cristians, elevem la nostra petició a Déu Pare. Li demanem que el 2021 sigui un any
ple de gràcia. Que el Senyor ens
beneeixi i ens guardi, ens faci
veure la claror de la seva mirada
i s'apiadi de nosaltres (cf. Nm 6,
23).

HORARI DE LES CELEBRACIONS DE L’EPIFANIA
Dimarts 5 gener
19:00h. Missa vespertina

Dimecres 6 gener
10:30h. Missa
12:30h. Missa

Informacions

amb força. Hem demanat alguns
pressupostos i estem estudiant
les diferents opcions.
Per altra banda, també s’està
considerant la possibilitat d’actualitzar o substituir el sistema
de megafonia de l’església. En
un primer moment es canviaran
determinats micròfons. Si no hi
hagués una clara millora, es
plantejaria una subsitutció del
sistema de la megafonia
(dispositius amplificadors, altaveus i micròfons).
Finalment, en els propers dies
s’instal.laran algunes càmeres
en determinats punts com a elements de seguretat del temple.

Loteria de Nadal
Per cobrar el premi de les participacions de la Loteria de Nadal
de l’Agrupament Escolta Xaloc
cal adreçar-se a l’Administració
de Loteries número 1 (Passeig
de la Plaça Major, 41).
Obres i millores del temple
L’església parroquial té un problema considerable d’humitats
que, entre altres coses, ha provocat que s’estiguin malmeten
algunes pintures murals. Hi ha
humitat per capil·laritat (les de la
part inferior de les parets) i també humitat produïda per les goteres, que es fa evident quan plou

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

Despatx parroquial
Cada dijous de 18h a 20h. Per a
qualsevol qüestió podeu trucar al
t e l è fo n d e l a p a r r ò q u i a
937274909.

Intencions de missa
Dissabte 2 Diumenge 3 Dilluns 4 - Josep Ma. Miralles
Dimarts 5 -

Dimecres 6 - 10:30 Pepita Colomer
Dijous 7–
Divendres 8 -

