Parròquia de Sant Pere d’Octavià
full informatiu 1.201 - IV diumenge d'Advent - 23 de desembre de 2018

Quart i últim diumenge d’Advent
Enguany, la IV setmana d’Advent durarà poc més d’un dia, el diumenge
23 i el 24 fins al vespre, ja que amb la missa vespertina començarem el
temps de Nadal. Seguint la lectura dels evangelis de la infància de Jesús que
estem fent durant aquests dies immediats a Nadal, aquest diumenge està
dedicat a la delicada escena de la Visitació de la Mare de Déu a la seva
cosina Elisabet. Cada any, aquest diumenge abans de Nadal ens porta una
de les escenes preparatòries al naixement de Jesús. Les paraules d’Elisabet
són representatives de tota la humanitat quan reconeix que, per mitjà de
Maria, el Senyor ha vingut entre entre nosaltres, Maria és la portadora de
Jesús als homes, la mitjancera del do de Déu.

La mirada de Maria per al Nadal d’enguany
Maria sap transformar una cova d’animals en la casa de Jesús, amb uns
pobres bolquers i una muntanya de tendresa.
Com a mare de tots, és signe d’esperança per als pobles que pateixen
dolors de part fins que brolli la justícia.
Com una veritable mare, camina amb nosaltres, lluita amb nosaltres i
vessa incessantment la proximitat de l’amor de Déu.
Cada vegada que mirem Maria, tornem a creure com en són de
revolucionaris la tendresa i l’afecte.
En ella veiem que la humilitat i la tendresa no són virtuts dels febles sinó
dels forts, que no necessiten maltractar els altres per sentir-se importants.
Papa Francesc: L’alegria de l’Evangeli: 286-288

“Un nen, una joguina”
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.

Concert de Pueri Cantores
Dissabte 29 de desembre a les 18h, concert dels Pueri Cantores en suport
a la campanya "Un nen, una Joguina". Entrada: Una joguina o un donatiu.

PESSEBRE PARROQUIAL POPULAR
El trobareu a la capella de Santa Escolàstica,
a l’església del Monestir
Horari de 8h a 12h i 18h a 20h

CELEBRACIONS DELS PROPERS DIES
>>Dilluns 24, a les 18 i 19h entorn 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
>>Dimarts 25, misses a les 9, 11 (castellà), 12, 19 (castellà) i 20.30h
>>Dimecres 26, Festa de Sant Esteve: Missa a les 9 i 20h.
>>Dissabte 29, a les 18h Concert dels Pueri Cantores
>>Dimarts 1, misses a les 9, 11 (castellà), 12, 19 (castellà) i 20.30h
>>Dissabte 5, a les 19h Missa Familiar de l’Epifania
>>Diumenge 6, Epifania del Senyor, Horari de misses de diumenge
excepte la missa de les 13.15h

Activitats: Llar d'avis de la Parròquia
• Dissabte 29 a les 17,00h. Celebració dels aniversaris dels socis amb
música clàssica i tradicional Veneçolana a càrrec de dues joves.

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 22. 9:00 Miguel Salarich. 19:00 Dolores Jons.
DIUMENGE 23. 9:00* 11: Ramon Cedeño. 12:00 Rafel García-Gascon
Morera. 13:15 Miguel Angel Martín Gómez (aniversari). 19:00
Francisco Quintino de Abreu / Federico José Moleiro (9è aniversari).
20:30 Francisco Farrés i Família. DILLUNS 24. 9:00 Francisco Javier
Capel. DIMARTS 25 NADAL. 9:00* 11:00 José María, José Antonio,
Antonio i Dolores. 12:00* 19:00 Deogracias i Antonio Sánchez.
20:30*. DIMECRES 26. 9:00* 20:00* DIJOUS 27. 9:00 Antonio i
Marina (aniversari). 20:00 * DIVENDRES 28. 9:00 Miguel Francino.
20:00* DISSABTE 29. 9:00 Madalena Manresa. 19:00 *

