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T E M P D'A D V E N T
Amb la celebració d’aquest primer diumenge
d’Advent, encetem avui un nou any litúrgic. Ara
disposem de quatre setmanes per preparar amb
profunditat la celebració del Nadal. Advent, com és
conegut, és una contracció de la paraula adveniment,
o vinguda. I són tres els adveniments o vingudes del Fill
de Déu que evoca aquesta paraula: l’adveniment
històric a aquest món com a persona humana
(Encarnació); l’adveniment que es produirà al final dels

temps; i l’adveniment i la presència diària del Fill de Déu
a l’Església (com a Espòs unit a la seva Esposa) i a tots
nosaltres,

en

l’exigència

de

reproduir

la

seva

encarnació a les nostres realitats. D’altra banda, convé
també assenyalar que dins de l’Advent d’enguany serà
proclamat –el proper dia 8, festa de la Immaculada– un
Any Sant extraordinari sobre el tema de la misericòrdia.
El papa Francesc afirma que hi ha avui una gran
necessitat de misericòrdia, i aquest jubileu ens haurà de
servir a tots per aprofundir la nostra fe i renovar el nostre
testimoniatge cristià. És el moment de presentar un
rostre de Déu misericordiós, a un món ple d’odis i
enfrontaments.
BENDICIÓN CORONA DE ADVIENTO
Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre
esta corona, para que nos recuerde domingo a
domingo que debemos estar despiertos esperando a
Cristo que nos trae la salvación. No dejes que los males
que nos rodean nos impidan comprometernos con la
realidad para cambiarla. Te lo pedimos por Cristo
Nuestro Señor. Amén.

SORTEIG PANERA DE NADAL
Com cada any els grups de catequesi sortegen una
panera que està exposada al local parroquial. El
donatiu per butlleta és d’ 1,00 €.

VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A KENIA,
UGANDA Y REPÚBLICA CENTROAFRICANA
(25-30 noviembre)
''Vengo como un ministro del Evangelio, para
proclamar el amor de Jesucristo y su mensaje de
reconciliación, de perdón y de paz. Mi visita tiene la
intención de confirmar a la comunidad católica en su
adoración a Dios y su testimonio del Evangelio, que
enseña la dignidad de cada hombre y mujer, y nos
manda

que

abramos

el

corazón

a los

demás,

especialmente los pobres y los necesitados''.
''Es la primera vez en mi vida que voy al continente
africano, tan hermoso y tan rico por su naturaleza, su
gente y sus culturas; y espero grandes descubrimientos
y encuentros enriquecedores''

PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església.
LOTERIA CÀRITAS: 87823
Càritas de la parròquia ofereixen paperetes de 3€ pel
sorteig de la loteria de Nadal.
AGENDA
Dijous 3: St. Francesc Xavier, prevere.
de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones.
Divendres 4: de 19:30h. a 23:00h. Exposició del Santíssim.
Dissabte 5: A les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes
a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.
INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 30: 19:00h. Dimarts 1 desembre: 7:15h./ 19:00h.
Dimecres 2 19:00h. Missa exequial per José Manuel
Nieto González. Dijous 3: 7:15h / 19:00h. Divendres 4:
19:00h. Angel Trabal Alerm i Madalena Codorniu
Cardona. Dissabte 5 9:00h. / 19:30h. Diumenge 6:
10:00h. / 11:00h. / 12:00h. pels feligresos/ 17:30h.
Hospital St. Joan Despí.

