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Diumenge II d’Advent
8 de desembre de 2019

Aquest any la solemnitat de la Immaculada Concepció cau en diumenge, coincidint amb el segon diumenge d’Advent.
Els diumenges d’Advent passen al davant de les altres festes, però la festa de
la Immaculada és tan important que es
celebra per sobre del diumenge. Es
manté, però, el to d’Advent. Encendrem
el segon ciri de la corona, escoltarem a
la 2ª lectura la pròpia del diumenge
d’Advent, i hi haurà referències al camí
d’espera i preparació de la vinguda del
Senyor. En aquest clima espiritual de
l’Advent, celebrarem aquesta solemnitat
de la benaurada Verge Maria, la plena de
gràcia, i se’ns recorda que Déu va escollir Maria com la mare del seu Fill i la va
preservar de tota màcula de pecat original des de la seva concepció.

Benedicció del Pessebre de la Parròquia. A partir d’aquest dia es podrà visitar lliurement durant les
hores d’obertura del temple (de dilluns a divendres de 8h a 12h i de
18h a 20.45h, dissabtes de 8h a 12h
i de 18h a 19.45h i diumenges de 8h
a 14h i de 18h a 21h).

La nit de la Puríssima
Quin cel més blau aquesta nit!
Sembla que es vegi l’infinit,
en tota sa grandesa,
en tota sa dolcesa;
l’Infinit sense vels, més enllà de la lluna
i dels estels.
La lluna i els estels brillen tan clar
en el blau infinit de la nit santa,
que l’anima s’encanta
enllà...
Aquesta nit és bé una nit divina.
La Puríssima, del cel va baixant
per aquest blau que ella il·lumina,
deixant més resplendors en cada estel.
Per la nit de desembre ella davalla,
i l’aire se tempera, i el món calla.
Davalla silenciosa...
Ai, quina nit més blava i més formosa!
Joan Maragall

Càritas fa la seva
habitual recollida
d’aliments en els
supermercats Mercadona de la
Rambla del Celler i Mirasol i els
supermercats Condis de Torreblanca, Can Mora i carrer Cristòfor
Colom.

Els dies 25 de desembre, 1 i 6 de gener
NO SE CELEBRARÀ la missa de les 13.15h.

Rosari Novena Immaculada.
Sessió de formació per a
adults dins el programa dels
“Dijous d’Adoració i Formació”.
El sr. Jordi Avellaneda farà una
catequesi amb el títol: ”He conviscut amb Mare Teresa de Calcuta”.

† Felisa García Yuste (89)

Pregària de Taizé. A l’església del
Monestir. Oberta a tothom. Al finalitzar farem una estona de pica-pica per compartir.
Recital
poètic del taller de poesia i cants
amb la coral Rosa d’Abril.

† Pedro González García (52)

† Ramón Argerich Prat (2n. aniversari)

† Matilde Bistúe

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells

9:00* 19:00 Montserrat
Geli.
9:00*
11:00
Timoteo
i
Francisca
(esposos). 12:00 Família Genové.
13.15* 19:00* 20:30*
9:00 * 20:00 Difunts setmana.
9:00* 20:00 *
9:00* 20:00 José Mi-

guel Azcona (16è aniversari).
9:00* 20:00 Ramón Boix
Mocinos.
9:00 Família Homs.
20:00 Ignacio Echaide i Silvia Bujosa (esposos) (aniversari).
9:00* 19:00 Acció de
gràcies Virgen de la Cotoca.

