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Ah, qui pogués ser en aquell temps
en què Jesús fou
un petit infant,
cada dia me n'aniria amb ell,
amb ell m'estaria,
amb ell jugaria!
Beat Ramon Llull (†1316)
en el 700 aniversari de la seva mort

BENEDICCIÓ DE TAULA PER LES FESTES DE NADAL

- En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amen
Germans, escolteu les paraules de l’evangeli segons
sant Lluc:
Per l’amor entranyable del nostre Déu, ens visitarà un sol
que ve del cel, per il·luminar els qui viuen a la fosca, a
les ombres de la mort, i guiar els nostres passos per
camins de pau. Paraula del Senyor
Preguem. Sou beneït Senyor Déu nostre, vós que en la
virginitat fecunda de santa Maria heu acomplert
l’esperança dels pobres; concediu-nos que, amb la
mateixa fe amb què ella va portar el vostre Fill abans de
néixer, el rebem nosaltres en els germans. Ell, que viu i
regna pels segles dels segles. Amén.
FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA VIERNES 30
La fiesta de la Sagrada Familia es una ocasión
especial para rezar por la familia. Os invitamos a venir
con vuestra familia y haremos una petición por cada
una de las presentes. La sta. Misa será a las 19h, ya que
no es fiesta de precepto.

BENEDICCIÓN DE MESA PARA LAS FIESTAS DE NAVIDAD

- En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Escuchemos las palabras del evangelio según san
Lucas:
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos
visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los
que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para
guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra
del Señor.
Oremos:
Bendito seas, Dios y Señor, que en la virginidad fecunda
de la Virgen María realizaste las esperanzas de los
pobres; te pedimos que, con la misma fe con que ella
esperó alHijo que había de nacer, sepamos nosotros
reconocerlo en los hermanos. Él que vive y reina por los
siglos de los siglos.
Amén.

PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església

HORARI MISSA ANY NOU
La primera festa de l’any està dedicada a la
maternitat divina de Maria. En la solemnitat de santa
Maria, Mare de Déu, celebrem que Maria va infantar
Jesús i, per tant, és Mare de Déu. El dia 1 de gener
també és la jornada de pregària per la pau.
DISSABTE 31 DESEMBRE: MISSA de VIGÍLIA 19:30h.
DIUMENGE 1 GENER: MISSA a les 10:00h. /11:00h./
12:00h. i a les 17:30h. a l'Hospital St. Joan Despí.
CONCERT D'ANY NOU
El proper diumenge 1 de gener a les 19:00h. tindrem
el tradicional concert d’any nou a l’església. La
Societat Coral de Flora organitza aquesta cantada de
nadales que anirà a càrrec de la mateixa entitat.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 26: 19:00h. Dimarts 27: 7:15h. / 19:00h. Dimecres
28: 19:00h. Josep Sampablo. Dijous 29: 7:15h./19:30h.
Divendres 30:

19:00h. Dissabte 31: 9:00h. / 19:30h.

Diumenge 1 de gener: 10:00h. Teodoro Vázquez
Izquierdo/ 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h.
Hospital St. Joan Despí.

