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MARIA, MISSATGERA DE LA BONA NOVA,
DE JESÚS SALVADOR
Demà celebrarem la festa de la Immaculada Concepció, prerrogativa que la farà digna
d’esdevenir la Mare del Salvador, des de segles tan esperat, Jesús (primera lectura).
Amb Jesús “esperem un cel nou i una terra nova”, ja realitzat anticipadament en Maria i
anunciat, en penyora, a nosaltres, però amb la condició que procurem que “ell us (ens)
trobi en pau, immaculats i irreprensibles” (segona lectura). Maria ens porta Aquell de
qui Sant Joan Baptista, després de demanar-nos la conversió, ens revela: “Després de
mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós
que no sóc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la
corretja del calçat. Jo us he batejat només amb
aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant”
(evangeli). Benaurada sou Maria en el Misteri de
vostra Concepció Immaculada!.
¡MARIA, FEU QUE ENS PREPAREM A REBRE
JESÚS, COM VÓS!
CASAMENT: Han contret matrimoni a l’església
parroquial el Sr. Gerard Gotarredona Muntané i la
Sra. Sandra Pacheco López. Moltes felicitats.
TALLER D’ARTESANIA: Està preparant-se novament, amb nous productes i amb
l’esforç d’una bona colla de persones del nostre poble. La parada estarà durant els
dissabtes a l’entorn de les festes de Nadal al C/Sant Cristòfol,davant la botiga Heyre (la
botiga de la Reme).
Donada la necessitat actual, l’import recollit de la campanya de Nadal, es
destinarà íntegrament a Caritas Parroquial.
Ara és un bon moment per planificar aquells obsequis que hagim de fer i
preveure que aquells que sigui possible s’adquireixin en aquesta parada: són peces de
gran qualitat, amb un molt bon preu i és una forma d’ajudar sense incementar la
despesa personal, ja que sols és una manera de derivar cap aquest projecte uns diners
que ja estem disposats a gastar.

COL.LECTA EXTRAORDINÀRIA EN FAVOR DE LA REFORMA DE LA RECTORIA:
Es celebra durant aquest cap de setmana, primer de mes.
EL REBOST DE CARITAS PARROQUIAL:
Continua en marxa aquesta iniciativa en favor de proveir el Banc d’Aliments. La
pretensió és crear un hàbit d’aportació periódic, que no respon a la campanya
solament de Nadal, sinó que te voluntat d’anar continuant mentre es pateixi
precarietat en aquest servei.
El espais de recollida segueixen disponibles a les diferents esglésies i rectories.
Durant la setmana, també es pot dipositar a la recepció de la Residència de Sant
Bonifaci: des d’aquí un agraiment sincer pel suport a aquesta iniciativa.
En el primer cap de setmana de Rebost, s’han recollit 209 Kgs. d’aliments.
Gràcies a tots.
EL PESSEBRE: PORTA DE
NADAL
La bella tradició ens recorda que
per Santa Llúcia cal estrenar el
pessebre. Un signe d’una
extraordinària riquesa simbòlica.
Una ran eina pedagògica a les
llars on hi ha infants... jugar
aprenent i vivint el Misteri. I a totes
les llars és recordatori que aquests
son dies ben especials d’acollida
de Déu en lapersona de Jesús,
feble, com la nostra fe, de la qual
cal tenir cura, però que alhora
enforteix la nostra vida. Escola també de tendresa, tan necessària en aquests moments
en que tantes coses poden fer endurir els cors. Model de vida en l’amor: vàlit sempre,
necessari en la vida de les nostres llars... i capaç de fer-se irresistible a un somriure:
font de tota salut en el cos i en l’esperit.
MISSES:

Diumenge, 7 de desembre: Evarist Muntané; Prudenci Termens; Josep
Vilamajó; Teresa Poch; a la Mare de Déu de Montserrat.
Dilluns, 8 de desembre (Festa de la Immaculada Concepció): família
Cucurella – Sanz; família Rovira – Cursellas; família Termens – Vidal.
Diumenge, 14 de desembre: Matilde Almirall; Pere i Eulalia Grau; Pere Porta;
Ramona Grífol; família Jorba- Termens. Francesc Forn.

