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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!
CONSELL PASTORAL PARROQUIAL: Es reunirà dijous, a les 9 del vespre.
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.
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 gran 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 la persona 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.
MISSES:
Dissabte, 6 de desembre: Paquita Viñals
Diumenge, 7 de desembre: Ramona Artigas; Rosa Figueras; Joan Casals; Salvador Cañellas;
Maria Angels Rosés; acció de gràcies a la Mare de Déu de Montserrat.
Dissabte, 13 de desembre: Salvador Marquillas; Joan Rius.
Diumenge, 14 de desembre: esposos Angel Sala i Adelaida Parcerisas; esposos Rosa Isart i
Pere Sorolla; Pere SorollaBusquets.

