Parròquia de Sant Pere d’Octavià
full informatiu 1.202 – la sagrada família – 30 de desembre de 2018

Temps de Nadal
Nadal és sens dubte la festa més popular del calendari cristià, encara
que de fet no sigui la més important. El temps litúrgic de Nadal i
Epifania té el seu origen tres segles més tard de Jesús. Aleshores
només se celebrava la Pasqua, però més tard es va veure que la
vinguda de Crist en el món es mereixia una celebració festiva ja que
calia considerar-la un esdeveniment salvador de primer ordre. En el
moment de fixar una data, tant a orient com a occident va estar
relacionada amb l’existència d’unes festes paganes en honor del sol i
de la llum.
El temps de Nadal s’inicia el vespre del dia 24 de desembre i finalitza
el dia del Baptisme del Senyor, el diumenge següent a la solemnitat
de l’Epifania. El Nadal se celebra el dia 25 de desembre; segueix
l’Octava de Nadal, que són els dies feiners que van de la solemnitat
del Nadal i el Cap d’Any, en què se celebra la solemnitat de Santa
Maria, Mare de Déu: els tres primers dies recordem sants molt
propers a Jesús, com són sant Esteve (26 de desembre), sant Joan
Evangelista (27 de desembre) i els sants Innocents (28 de
desembre). Cal dir que el diumenge que hi ha entre Nadal i el Cap
d’Any celebrem la festa de la Sagrada Família de Jesús, Maria i
Josep.
El dia 1 de gener, vuit dies després de Nadal, celebrem la solemnitat
de Santa Maria, Mare de Déu, que és la festa litúrgica de la Mare de
Déu més antiga del ritu romà. El diumenge que s’escau entre el dia 1
i el dia 6 de gener celebrem el segon diumenge després de Nadal.
El dia 6 de gener celebrem la segona gran festa del temps de Nadal,
que és l’Epifania del Senyor. El diumenge després del dia 6 de
gener celebrem la festa del Baptisme del Senyor i és el dia en què
es clou el temps litúrgic de Nadal.

Extracte de “pastoral.cpl.es”

En la col.lecta de Nadal per Càritas d’aquest any s’han recollit 6.865
euros. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra generositat!

Pregària a la Sagrada Família (Amoris Laetitia, 325)
Jesús, Maria i Josep, en vosaltres contemplem l’esplendor del veritable
amor, a vosaltres, confiats, ens dirigim.
Sagrada Família de Natzaret, fes també de les nostres famílies
lloc de comunió i cenacle de pregària, autèntiques escoles de l’Evangeli i
petites Esglésies domèstiques.
Sagrada Família de Natzaret, que mai més no hi hagi en les famílies
episodis de violència, de foscor i divisió; que el qui hagi estat ferit o
escandalitzat sigui aviat consolat i curat.
Sagrada Família de Natzaret, fes prendre consciència a tots del caràcter
sagrat i inviolable de la família, de la seva bellesa en el projecte de Déu.
Jesús, Maria i Josep, escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén

Recolzem la campanya “Un nen, una joguina”

Es poden portar joguines NOVES a la casa abacial fins el 2 de gener
(menys 31 tarda i 1 sencer) de 10h a 13h i de 17h a 20h. Organitza: El
Grup de Joves de la Parròquia i Càritas Sant Cugat.

PESSEBRE PARROQUIAL POPULAR
El trobareu a la capella de Santa Escolàstica, a
l’església del Monestir
Horari de 8h a 12h i 18h a 20h
CELEBRACIONS DELS PROPERS DIES
>>Dimarts 1, misses a les 9, 11 (castellà), 12, 19 (castellà) i 20.30h
>>Dissabte 5, a les 19h Missa Familiar de l’Epifania
>>Diumenge 6, Epifania del Senyor, misses a les 9, 11 (castellà), 12,
19 (castellà) i 20.30h

ATENCIÓ:
Els dies 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 29. 9:00 Madalena Manresa. 19:00 * DIUMENGE 30. 9:00* 11: *
12:00 Albert Vela i Josepa Castellví. 13:15 * 19:00 * 20:30 Lola Centeno i Lluís
Ballbé Centeno. DILLUNS 31. 9:00 Família Vila Ayala. 20:00 María Cecília
Genové. DIMARTS 1 SANTA MARIA. 9:00 Amadeu Rovira. 11:00 * 12:00 María
Cecília Genové. 19:00 * 20:30* DIMECRES 2. 9:00 Antònia Vilanova. 20:00*
DIJOUS 3. 9:00 Jaume Valls. 20:00 * DIVENDRES 4. 9:00 Arnau (2n.
aniversari). 20:00* DISSABTE 5. 9:00 Rosa Moretó. 19:00 *
Preguem pels nostres germans difunts: Propera missa de difunts, dilluns
7 de gener a les 20h.

