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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

ENS HA DEIXAT MN. ALBERT
Avui dimarts mentre estic preparant el full parroquial
us escric sobre Mn. Albert Ruiz. El dia d’avui ha mort
sobtadament a la rectoria de la Parròquia de Sant Pau
d’Ordal, on vivia. Quan he rebut la notícia he sentit un
trasbals per aquesta pèrdua. L’he conegut des de que
he participat en les reunions de preveres i diaques i he
pogut conversar amb ell diverses vegades. Recordo de
forma especial aquest 29 de setembre festa de Sant
Miquel, al menjador de la escola de la Sagrada Família,
dinar al costat d’ell. Un home que tenia una memòria
prodigiosa i que se’n recordava dels detalls de les

coses. Em va preguntar sobre la Parròquia i l’hi vaig fer
cinc cèntims de com anava. És notava que us estimava
i que havia conviscut molts anys, segons m’han dit
disset en el que va ser rector. Anteriorment ho havia
estat de Castellbisbal, Molins de Rei i actualment de
Sant Pau d’Ordal. En l’apartat dels records teniu tant a
dir i tant d’agrair. És veritat també que les persones
també som com som, necessitades de la misericòrdia
de Déu i el sacerdot és un home i una persona com
vosaltres. Per això és bo d’encomanar-lo a Déu i de
pregar per Ell. La pregària pels difunts forma part de la
santa tradició de l’Església. Pregar per un sacerdot que
ha traspassat no només és un dret

sinó esdevé un

deure. La nostra Parròquia després de la celebració de
les exèquies té previst celebrar una missa funeral per
l’etern descans de la seva ànima. Posem l’esperança
en el Senyor i que aquest germà nostre participi de la
Pasqua del cel. On Déu serà tot en tots. Jesucrist ha
ressuscitat alegrem-nos i celebrem-ho.
Mn. Ricard Hernández, rector.

DOMINGO DE GAUDETE
Es el tercer domingo de Adviento, llamado así por la
primera palabra del Introito de la Misa (Gaudete, es
decir, Regocíjense).
El domingo de gaudete, en el que se pueden usar
ornamentos rosados, por lo tanto, hace un alto, como el
domingo de laetare, a medio camino a través de una
temporada que de otra manera es de carácter
penitencial, y significa la cercanía de la venida del Señor.
De las "estaciones" que se celebran en Roma los
cuatro domingos de Adviento, la de la basílic a del
Vaticano se le asigna al gaudete, siendo el más
importante e imponente de los cuatro domingos. Tanto
en el Oficio como en la Misa a través del Adviento, se
hace referencia continua a la segunda venida de
nuestro Señor, y esto se enfatiza en el tercer domingo por
medio de la adición de signos de felicidad permitidos
para ese día. El domingo de gaudete está marcado
además por un nuevo invitatorio, la Iglesia no invita ya a
los fieles eramente a adorar "al Señor que va a venir", sino
que les llama a un culto y saludo de alegría porque "el
Señor está cerca y al alcance de la mano".
De la enciclopedia católica online.

DIFUNTS
Dijous 20 de desembre: a las 19h.
Missa funeral per Mn. Albert Ruiz Elias. Va ser rector de la
nostra Parròquia de l'any 1990 al 2007.
CATEQUESIS
De primera comunió:
Dimarts, Dimecres i Divendres de 18h a 19h.
De continuïtat i primer de confirmació:
Divendres de 18h a 19h.
De segon de confirmació:
Dijous de 19 a 20h.
ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS
Dijous 20 de desembre: de 9h a 13h. Adoració del
santíssim
Divendres 21 de desembre: a les 19:30h. Celebració
comunitària del perdó amb confessió i absolució
individual.
Dissabte 22 de desembre: 18h Pessebre vivent als jardins
de la Parròquia

