Parròquia de Sant Pere d’Octavià
full informatiu 1.203 - Epifania del Senyor - 6 de gener de 2019

L’anunci de les festes de l’any
El dia de l’Epifania, després de l’evangeli, es pot proclamar
l’anunci de les festes de l’any, que avui reproduïm en aquest Full:
La glòria del Senyor s’ha manifestat a Betlem i es continuarà
manifestant entre nosaltres, ﬁns al dia del seu retorn gloriós.
Per això us anuncio amb goig, germans i germanes, que, així com
ens hem alegrat en aquestes festes del Nadal de nostre Senyor
Jesucrist, ens alegrarem també en la gran celebració pasqual de la
Resurrecció del nostre Salvador.
Així, doncs, tinguem present que aquest any l’exercitació de la
Quaresma que ens prepara per a les festes pasquals començarà el dia
6 de març, Dimecres de Cendra, i del 19 al 21 d’abril celebrarem
amb fe el Tridu Pasqual de la mort, sepultura i resurrecció del
Senyor Jesús.
El dia 21 d’abril serà la Pasqua, la festa més gran de l’any. I al cap
de cinquanta dies, com a culminació de la cinquantena pasqual, el
diumenge 9 de juny, celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, el do
que Jesús ressuscitat fa a la seva Església: el seu Esperit Sant.
Cada diumenge ens reunirem per celebrar l’Eucaristia,
commemorant la resurrecció del Senyor, i venerarem també la
memòria de la Mare de Déu en les seves festes, i la de tants germans
sants i santes que ens acompanyen en el nostre camí.
Tots els dies són sants i bons per als qui estan en gràcia de Déu. I
ja al ﬁnal de l’any, el dia 1 de desembre, iniciarem un nou any
litúrgic amb la celebració del diumenge primer de l’Advent de nostre
Senyor Jesucrist. A ell tot honor i tota glòria pels segles del segles.
Amén.

Adoració al Santíssim Sagrament
Després del parèntesi de les vacances de Nadal, aquest dilluns dia 7
de gener reprenem les estones de pregària i adoració al Santíssim
Sagrament. Aquestes són els dilluns a les 21h i estan dirigides als
joves principalment.

Llibres de “Paraula i Vida 2019”
Tenim disponibles a la sagristia de l’església els llibres de “Paraula i
Vida” d’aquest nou any. Aquests llibres contenen la Paraula de Déu
que es proclama cada dia a la celebració de l’Eucaristia i són una
excel·lent ajuda per la pregària i per viure més intensament la missa.
Tenim disponible la versió en català i en castellà. Pot ser un bonic
regal de Reis!

Activitats: Llar d'avis de la Parròquia
• Dijous 10 a les 19,00h. Berenar-tertúlia amb un grup de joves de
Venezuela que ens oferiran un concert de música amb peces de
Mozart, Donizetti, Verdi i Puccino.
• Dissabte 12 a les 10,00h. Reinici de les sortides del "A poc a poc" i
a les 17,30h. "Els dissabtes a la Llar".

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 5. 9:00 Rosa Moretó. 19:00 * DIUMENGE 6. 9:00 Antonia
Rovira. 11:00* 12:00* 19:00 Aurora del Rosario (4rt. aniversari).
20:30* DILLUNS 7. 9:00 Amadeu Rovira (fill). 20:00 Difunts de la
setmana. DIMARTS 8. 9:00 Timoteo i Francisca (esposos). 20:00*
DIMECRES 9. 9:00* 20:00* DIJOUS 10. 9:00* 20:00* DIVENDRES
11. 9:00 Gabriel (25è aniversari). 20:00 María Concepción i
Clodoaldo. DISSABTE 12. 9:00 José Mayol. 19:00*

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Antonio López Giménez (89); + Andreu Mármol (62); + Antonio
Cadevall (74); + M. Ángeles Pérez (100); + José Beneit (79); + Dolors
Vilarrassa (89); + Sixto Delgado Mate (98); + Montserrat Murillo
Cuello (92); + Montserrat Pardo Murillo (68); + Lucía Torregrosa
Pérez (95); + Cándido Mur Mur (83); + Angelina Sans Llorens (81); +
Emilia Sastre Gasulla (96); + Dolors Calvet (93); + Paquita Broll (91).
Al cel siguin. Demà dilluns dia 7 a les 20h. celebrarem la Santa Missa
pels difunts de la setmana.

Nota informativa
>> Dimarts dia 8 de gener, a les 20.45h Consell Parroquial

