Parròquia de Sant Pere d’Octavià
full informatiu 1.198 - 1er diumenge d'Advent - 2 de desembre de 2018

Advent
L’Advent és un temps en què la comunitat cristiana és convocada a
preparar el Nadal, a créixer en l’esperança, a acollir amb fe la vinguda
continuada de Jesús, el Senyor. L’Advent consta de quatre diumenges
i el fet que la festa de Nadal pugui coincidir en diversos dies de la
setmana, fa que l’Advent sigui variable en la seva extensió. Aquest
any, serà de una mica més de tres setmanes.
Les lectures principals i més cèntriques, tan dels profetes com les de
l’evangeli es reserven per als quatre diumenges. En aquests dies
llegirem a les lectures les invitacions a la vigilància del final dels
temps, les consignes de Joan el Baptista sobre la conversió i la
preparació dels camins del Senyor i la preparació immediata del
Nadal.

Setmana de la Immaculada
Per tal de viure a fons aquest temps
d’Advent de la mà de la Mare de Déu, us
animem a què durant aquesta setmana en la
que celebrarem la solemnitat de la
Immaculada Concepció ens hi preparem
assistint de dilluns a divendres al res del
Rosari que fem cada dia a la parròquia a les
19:30 i després quedar-vos a la Missa de les
20:00. Aquests dies de 19:00 a 20:30 hi
haurà sempre un capellà confessant.

Dissabte 8: Solemnitat de la Immaculada Concepció

L’horari de les celebracions de la missa de la Immaculada Concepció
serà: divendres 7 de desembre les 20h (missa vespertina) i dissabte 8
de desembre a les 9h, 11h, 12h i 13:15.
Al vespre només se celebrarà la missa de les 19h que ja serà la missa
vespertina del II diumenge d’Advent.

Obres de restauració de la façana del Monestir
Aquesta setmana s’ han iniciat unes obres de restauració de les
arquivoltes de la façana del monestir. Per aquesta raó veureu unes
tanques a l’entrada del temple parroquial. S’espera que aquestes obres
finalitzin a finals del mes de desembre.

“Un nen, una joguina”
Engeguem la tradicional Campanya de recollida de joguines NOVES per a
famílies amb pocs recursos. Des de l’1 de desembre es poden adquirir les
joguines als comerços col·laboradors i del 27/12 al 2 de gener (menys 31 tarda
i 1 sencer) es poden oferir joguines a la casa abacial, de 10h a 13h i de 17h a
20h. Organitza: El Grup de Joves de la Parròquia i Càritas Sant Cugat.

Previsió per a les properes setmanes
>>Exercicis Espirituals del 14-16 desembre a Caldes de Montbui predicats
per Mn. Eduard Martínez. Informació: Casa Mare de Déu de Montserrat.
Passeig del Remei, s/n. Caldes de Montbui. Tel. 938654496-697840559
>>Recapte d'aliments per al Nadal: Diumenge 16 de desembre al final
de cada missa.
>>Celebració comunitària del Sagrament del Perdó: es celebrarà el
divendres dia 21 a les 20.30h.
>>Concert de Nadal: Coral Aulos, dissabte 22 a les 20.30h.
>>ATENCIÓ: Els dies 25 desembre, 1 i 6 gener se suprimeix la Missa
de les 13.15h.

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 1. 9:00 Amadeu Rovira. 19:00* DIUMENGE 2. 9:00 Antonia
Vilanova. 11:00 Filomeno Delgado (18è aniversari) i Angelica Orozco.
12:00 Antonio Giner Baeza. 13.15 María del Pilar Bernadó Navarro. 19:00
María Ulpina Simisterra. 20:30 Jaume Llanes i Elisa Esqué (esposos).
DILLUNS 3. 9:00 Jaume Valls. 20:00 Difunts de la setmana. DIMARTS 4.
9:00 Rosa Moretó. 20:00 Francesc Taulé. DIMECRES 5. 9:00 Antonia
Rovira. 20:00 María Firmina Rodríguez. DIJOUS 6. 9:00 Amadeu Rovira.
20:00 Família Serrano-Rodríguez. DIVENDRES 7. 9:00 Anna Garriga
(aniversari). 20:00 Montserrat Geli. DISSABTE 8, LA IMMACULADA.
9:00 * 11:00 Timoteo i Francisca (aniversari). 12:00 Concepción Soler i
María Genové. 13:15 Milagros Giner Baeza. 19:00 Isabel Duarte. 20:30
Remei i Francisco Roca.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ José Guzmán del Rey (83), morí el 22 de novembre; + Lidia Plencovich
Simich (87), morí el 24 de novembre; + Roser Domingo Abad (86), morí
el 25 de novembre. Al cel siguin. Demà a les 20h es celebrarà la missa pels
difunts de la setmana.

