
Avui iniciem el període de l’Adve-

nt i, amb ell, comencem també 

un altre any litúrgic. “Advent” és 

una paraula provinent del llatí i 

que significa “vinguda”, ja que és 

el temps litúrgic de la preparació 

de la vinguda del Senyor en el 

misteri de Nadal.  

L’Advent no és solament prepa-

rar una vinguda passada de fa 

dos mil anys sinó també una vin-

guda constant, de cada dia, tot 

esperant la vinguda definitiva del 

Senyor. L’Advent és també el 

temps de Maria, la Mare de Déu, 

que amb el seu sí generós donà 

al món la Llum eterna, Jesucrist. 

Precisament, durant l’Advent ce-

lebrem la solemnitat de la Im-

maculada Concepció de la Mare 

de Déu, el dia 8 de desembre.  

(Centre de Pastoral Litúrgica) 

NOVENA DE LA IMMACULADA  

Per tal de viure a fons aquest temps d’Advent 

de la mà de la Mare de Déu, us animem a que 

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. 

Dissabtes i diumenges a les 18.30h  Rosari i a 

les 19.00h Missa. De dilluns a divendres a les 

19.30h Rosari i a les 20.00h Missa. 



9:00 Albert Vela i 

Josepa Castellví. 19:00 * 

9:00 Amadeu Rovi-

ra.  11:00 * 12:00 * 13.15 * 19:00 

José Reynaldo Murillo (9è ani-

versari).  20:30 * 

9:00 Antònia Vilano-

va. 20:00 Difunts setmana.   

9:00 Jaume Valls.  

20:00  Jaume Llanes i Elisa Esqué. 

9:00 Rosa Moretó. 

20:00 Mercè Mallorquí  // Nico-

lasa Arrazola. 

9:00 Antònia Rovira. 

20:00 * 

9:00 Amadeu Ro-

vira (fill).  20:00 * 

9:00 * 19:00 Mon-

tserrat Geli. 

Avui 1 de desembre a les 

18.30h.  Rosari Novena Immacu-

lada.  

Els dies 25 de desembre i 1 i 

6 de gener NO SE CELEBRARÀ 

la missa de les 13:15h.  

 Oferim aquest any un bonic 

calendari d’advent per treballar

-lo amb les famílies i els in-

fants. L’oferirem avui diumenge 

I d’Advent. També el podeu des-

carregar de de la web de la par-

ròquia:       

www.santperedoctavia.org 

†  Mercedes Casado Sanz (77)     

†  Pedro Pahisa López (86) 

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells 


