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ESCLAUS PER A SER LLIURES, COMPLINT LA PARAULA DEL SENYOR
Maria ens garanteix el compliment de les promeses fetes pel Senyor a David:
“El teu casal, la teva dinastia, es perpetuarà davant meu, el teu tron es
mantindrà per sempre”, d’ell ens vindrà el Messies, Jesús, el Fill de David
(primera lectura). Així ens ho confirma Sant Pau. “Glòria a aquell qui té el poder
de confirmar-vos en la Bona Nova que us anuncio, ... d’acord amb els escrits
profètics” (segona lectura). Davant aquesta Bona Nova, revelació del Misteri de
Jesús, Salvador de “tots els pobles”, ens cal, per sobre de tot, ser “obedients a
la fe”, amb la mateixa actitud amb que Maria va respondre a l’Arcangel
Missatger de Déu: “Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi les teves
Paraules”, la Bona Nova de Jesús Salvador, essent-li totalment fidels (evangeli).
¡JESÚS, QUE ES REALITZI EN MI LA TEVA PARAULA DE SALVACIÓ!
BON NADAL A TOTHOM! PLE DE LA GRÀCIA DE JESÚS!
DEFUNCIÓ: Ha fet el pas a la casa del Pare la Sra. Isabel Trabado Ornedo.
Una sincera pregària juntament amb els seus.
INTENCIONS DE MISSES PER L’ANY 2009: Aquells qui desitgeu oferir
intencions de misses periòdiques durant l’any vinent, tingueu a bé de notificarho als mossens.
BENEDICCIÓ I ENVIAMENT DE LES CAPELLETES DE LA SAGRADA
FAMÍLIA. Amb motiu de la festa de l Sagrada Família, es reuniran de nou les
capelletes a l’església, el proper diumenge, i, al final de l’Eucaristia seran
beneides i enviades de nou a les llars.
EL REBOST DE CARITAS: Continua fent camí aquesta iniciativa. El passat cap
de setmana s’han recollit a les parròquies mes de 265 Kgs d’aliments.
Les escoles han fet també el seu lliurament, i han ofert 540 Kgs d’aliments i 337
llaunes diverses. Gràcies per seguir mantenint viu aquest espai d’estimació vers
els més necessitats.

AMPOLLES BUIDES DE CAVA: Durant aquestes festes guarda les ampolles
buides de cava... recorda que es passaran a recollir el diumenge, 11 de gener.
Si et fan nosa les pots dipositar al punt blanc, sota l’escala d’emergència de la
rectoria.
SOLEMNITAT DE NADAL:
Dimecres, 24 de desembre:
• 22’00: Missa del Gall a ca n’Aguilera
• 23’00: Missa del Gall als Hostalets de
Pierola
• 24’00: Missa del Gall a Santa Maria de
Piera
Dijous, 25 de desembre:
• 10’00: Ofici de Nadal a Ca n’Aguilera.
• 11’15: Ofici de Nadal a Santa Maria de
Piera
• 12’30: Ofici de Nadal als Hostalets de
Pierola
• 13’00: Ofici de Nadal al Bedorc
• Durant la tarda l’església de Santa Maria estarà oberta, integrada
en el pessebre vivent.
Divendres, 26 de desembre (St. Esteve): missa a les 11’15, la capella de la
residència de Sant Bonifaci.
Diumenge, 28 de desembre (Solemnitat de la Sagrada Família): Les misses
com als festius i vigílies. En les misses del diumenge es reuniran i beneiran les
capelletes de la Família, a cada parròquia.
MISSES
Diumenge, 21 de desembre: Josep Jorba; Maria Junyent; Daniel Sampere;
Pilar Junyent; Rosita Jorba; Angel Almirall; Mercè Cucurella.
Dimecres, 24 de desembre (mIssa del Gall): Joan Vilanova; Maria Cucurella;
Pere Ricart; Genoveva Sampere.
Dijous, 25 de desembre (Ofici de Nadal): Joan Jorba; Dolores Junyent;
Prudenci Termens; família Serra- Guilera.
Diumenge, 28 de desembre: Joan Torras; Joan Pujol; Antònia Serra; família
Basurte- Alonso.

