Parròquia de Sant Pere d’Octavià
full informatiu 1.200 - III diumenge d'Advent - 16 de desembre de 2018

Gaudete!
“Gaudete!” és una paraula llatina. Significa: “Alegreu-vos!”. En temps
gramatical imperatiu. Un manament a estar contents. Tradicionalment es
parla del “Diumenge Gaudete”. Correspon al tercer d’Advent. I rep aquest
qualificatiu pel fet que l’antífona d’entrada d’aquest diumenge, en el missal
romà, hi figuren aquests mots de la carta de sant Pau als Filipencs: “Viviu
sempre contents en el Senyor, ho repeteixo, viviu sempre contents. El
Senyor és a prop”. Aquest manament toca el moll de l’os de la vida
cristiana. Som cridats a acollir el do de l’alegria. En això hi ha una dimensió
de profunda veracitat de la celebració litúrgica encastada en tota la
conducta del seguidor de Crist.
J. Guiteras, Entre el silenci i la paraula. Espiritualitat i litúrgia

Benedicció del Pessebre
El dissabte 22 de desembre, al finalitzar la Missa de les 19h. hi haurà la
benedicció del Pessebre de la Parròquia de Sant Pere d’Octavià. Estarà
instal·lat dins el temple parroquial a la Capella de Santa Escolàstica. La
visita serà lliure durant les hores en què el temple estarà obert.

“Un nen, una joguina”
Engeguem la tradicional Campanya de
recollida de joguines NOVES per a
famílies amb pocs recursos. Des de l’1 de
desembre es poden adquirir les joguines
als comerços col·laboradors i del 27/12 al
2 de gener (menys 31 tarda i 1 sencer) es
poden oferir joguines a la casa abacial, de
10h a 13h i de 17h a 20h. Organitza: El
Grup de Joves de la Parròquia i Càritas
Sant Cugat.

Visita completa: “El Monestir de Sant Cugat
Els dissabtes a les 10h. El més poderós del comtat de Barcelona”,
organitzada per l’Oficina de Turisme de Sant Cugat. Podreu visitar tot el
conjunt monumental del Monestir i conèixer la seva importància històrica.
Acompanyats d’un guia visitareu el Claustre, l’Església i pujareu al
campanar, des d’on gaudireu d’unes vistes privilegiades. Reserva i compra
d’entrades a l’Oficina de Turisme: 936759952; turisme@santcugat.cat o al

web visitsantcugat.cat. Aquestes visites es fan tots els dissabtes. De
novembre a març a les 10h i la resta de l’any a les 19h.

SOM A LES PORTES DE NADAL
>>Divendres 21 a les 20.30h Celebració de la Penitència
>>Dissabte 22 a les 20h, benedicció del pessebre.
>A les 20.30h: Concert de Nadal: Coral Aulos
>>Dilluns 24 a les 18 i 19h entorn del monestir: "Pessebre vivent"
>De 10 a 12 i 18 a 20h. Confessions
>A les 20h. Missa familiar de Nadal
>A les 24h. Missa del Gall
>>Misses del dia de Nadal, a les 9, 11, 12, 19 (en castellà) i 20.30h
>>Dimecres 26, Festa de Sant Esteve: Missa a les 9 i 20h.

Activitats: Llar d'avis de la Parròquia
• Dijous 20 a les 17,30h. Cantada de nadales davant del pessebre dels
alumnes del col·legi Europa i a les 18h, berenar-tertúlia "posa't un
terapeuta a casa".
• Diumenge 23 a les 12h. Concert de la Gent Gran al Teatre Auditori.

Matrimonis
22 de desembre:
Roger SÁNCHEZ TORRES i Cristina AMORÓS MARTÍ
Axel DURANA ALBA i Marta BORDAS POY
ATENCIÓ:
Els dies 25 desembre, 1 i 6 gener SE SUPRIMEIX LA MISSA DE LES 13.15h

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE 15. 9:00* 19:00 Francisco Trujillo. DIUMENGE 16. 9:00 Pepa
Ribas. 11:* 12:00 Salvador Carbonell. 13:15* 19:00 Miquel Geli. 20:30
Mercedes Segura. DILLUNS 17. 9:00* 20:00 Difunts de la setmana.
DIMARTS 18. 9:00* 20:00 Enric Mas Roure. DIMECRES 19. 9:00* 20:00
Emilia Turull (aniversari). DIJOUS 20. 9:00 Concepción Serrano. 20:00
Blanca (2n aniversari) i Carlos. DIVENDRES 21. 9:00* 20:00 Albert
Lluch. DISSABTE 22. 9:00 Miguel Saladrich. 19:00 Dolores Jons.

Preguem pels nostres germans difunts:
+ Fernando Pérez (aniversari); Al cel sigui. Demà a les 20h es celebrarà la
missa pels difunts de la setmana.

