En l’Advent hi ha una serie de signes externs que ens ajuden a viure espiritualment millor aquest
temps.
Un primer signe és l’austeritat litúrgica: l’Advent no és un temps
penitencial com la Quaresma, sinó
un temps de preparació i espera
joiosa. Per això el color morat dels
ornaments. També és bo tenir una
decoració més austera a l’església
per tal que pel Nadal tot sigui ornamentat. No cantem el Glòria ja
que el cantarem la nit de Nadal;
però sí cantem l’al·leluia.

Un segon signe són els cants propis d’Advent, que es canten per tal
de prendre consciència d’aquest
temps litúrgic.
Un tercer signe és la corona d’Advent. Si bé és un costum dels
països nòrdics d’Europa, ha arrelat
molt a casa nostra. Consisteix en
una corona, col·locada en un lloc
visible, i que té enganxades quatre
espelmes, pels quatre diumenges
d’Advent. Cada diumenge se n’encén una progressivament fins
arribar a les quatre espelmes enceses el diumenge quart d’Advent.
(Adaptació del Centre Pastoral Litúrgica)

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

Romain GODAY MAGDALENO i Belén RAVENTÓS DOMENECH

† Mercedes Segura

† Josefa Hermoso Rodríguez (89)

† Antonio López Romero (76)

† Roser Pallàs Ucedo (91)

† Juan Manuel Rossy Balen (88)
Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells

9:00* 19:00 Acció de gràcies Virgen de la Cotoca.
9:00 Pepa Ribas (5è aniversari). 11:00 Pedro i Adela (esposos).
12:00 José Mª San Juan García i Rosario Blasco Gonzalvo. 13.15 Mª Teresa
Victori Boladeras i Joaquim Lladó Rodeja (esposos) 19:00* 20:30 Generosa
Milamanya i Família.
9:00* 20:00 Difunts de la
setmana.

9:00* 20:00 Miquel Geli //
Fernando Pérez.
9:00 Josep Maria i Felisa
(esposos). 20:00 Anna Maria Hostench
Guitart (Mare Mn. Toni Carol).
9:00 Miguel Salarich. 20:00*
9:00 Concepción Serrano. 20:00 Narcís Mallorquí.
9:00 Emilia Turull. 19:00
Maria Rosa Mas Martí.

