
Feiners :  8:30h de dilluns a dissabtes 

  19h    de dilluns a divendres         

Dissabtes tarda (Vigília del Diumenge): 19:30h 

Diumenges:    9:00h (castellà)  

          11h 

   12:15h Missa Familiar 

                    20h  

Els dies festius cal mirar l’apartat de Litúrgia 

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de novembre  

DIMECRES 12 de DESEMBRE  

A  les 19h 

 

Dimarts de 12:30h a 13:30h 

Dijous de 19:30h a 20:30h 

DESPATX PARROQUIAL 

Carrer Balmes n.35 

Carrer de Misericòrdia,12 
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Crist, el Fill de Déu va prefe-
rir néixer pobre entre els po-
bres. 

Aquesta premissa ens hauria 
de donar a tots la orientació 
fonamental de com hem de 
viure aquest Nadal. 

L’ambient nadalenc o consu-
mista dels nostres carrers, 
les festes familiars, els re-
gals, etc... no ens hauríem 
de fer perdre la nostra brúi-
xola per tal de viure un Nadal 
pobre i entre els pobres. 

Tot allò, si es pot, està bé. 
Tanmateix si oblidem que el 
Nadal ens ha de portar a viu-
re una solidaritat amb els po-
bres, llavors viurem un Nadal 
buit. 

Reconeguem la nostra po-
bresa. Seria un primer pas. 
No ens faci por revestir-nos 
d’humilitat davant del Déu 
que precisament ve a salvar 
els pobres. Potser durant 
l’Advent podem penedir-nos 
del nostre orgull, vanitats, 
egoismes, falsedats... Apro-
par-nos a la Confessió dels 
pecats i començar una vida 
nova. Ell ha vingut a perdo-
nar. Acollim el seu perdó.  

Va néixer entre pobres Va néixer entre pobres   
“ella el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, 

perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se ” Lc 2,7 



Podem unir-nos aquest Nadal 
amb aquelles persones que pa-
teixen qualsevol mena de po-
breses. Pregar per ells, tenir-
los presents en el nostre cor, i 
si podem: ajudem-los! 

Per Nadal tenim ocasions d’a-
judar als pobres: el gran recap-
te per al Banc d’Aliments, aju-
dar a Caritas Parroquial, la Ma-
rató de TV3... Si ho volem, no 
tenim excusa per no ajudar! 

Podem pensar en persones de 
la família o del veïnatge que 
estan soles, ancians, malalts. 
Una visita per Nadal els pot fer 
feliços! Fem-ho amb amor, amb 
gratuïtat i generositat. 

Josep i Maria no van trobar on 
hostatjar-se. I avui? Tants que 
cerquen una vivenda digna. 
Pensem en tots aquells que no 
gaudeixen d’estabilitat en la 
vida per manca de treball. Per 
què no unir-nos a tots ells i pre-
gar o fer alguna cosa que esti-
gui al nostre abast perquè to-
thom pugui trobar un lloc digne 
en la societat. 

L’Infant Jesús fou perseguit 
des de l’inici pel rei Herodes. 
La matança dels innocents ens 
ho recorda (Mt 2,16-18). Vis-
quem també un Nadal en soli-

daritat amb tots aquells que pa-
teixen qualsevol mena d’injustí-
cia. Dels cristians perseguits 
que encara avui moren màrtirs 
per causa de la fe. Dels qui pa-
teixen violències: dones mal-
tractades, tràfic de persones 
per part de màfies... La llista 
seria interminable. 

Pensem en tots aquells que 
viuran en soledat el Nadal, 
lluny de les seves famílies: 
tants immigrants, els qui viuen 
a les presons... Recordem que 
Crist, naixent entre els pobres, 
es feu solidari amb tots els po-
bres del món. I nosaltres? No 
serem capaços de viure un Na-
dal solidari amb tots ells? 

La fe ens ha de portar a no 
oblidar-nos de cap pobre. De 
res servirà viure un Nadal de 
“nadales i pessebres” si no sa-
bem dedicar uns quants minuts 
a esdevenir pobres entre els 
pobres: llavors Crist naixerà al 
teu costat, naixerà per tu. 

 

Dijous 6 desembre 

Festa de Sant Nicolau 
Missa a les 8:30h / No hi haurà Missa a la tarda 

SOLEMNITAT DE LA IMMACULADA 

Dissabte 8 desembre 

Divendres 7 desembre: 19:30h Missa de Vigília 

Dissabte 8 desembre: 9h Missa en castellà 

                                11h Missa en català 

17h Vespres al Santuari de Misericòrdia 

19:30h Missa Vigília del Diumenge 2 Advent 

Dilluns 24 desembre 

MISSES DEL GALL 

18h Missa del Gall Familiar  

12h nit MISSA DEL GALL SOLEMNE 

DIVENDRES 21 DESEMBRE 

CELEBRACIÓ PENITENCIAL 

8:30h Missa 

18h—19h Exposició del Santíssim 

19h: CELEBRACIÓ PENITENCIAL 

En acabar es continua amb la Missa 

DIA DE NADAL 

Dimarts 25 desembre 
Misses: 10h castellà, 11h i 20h 

SANT ESTEVE 

Dimecres 26 desembre 
Missa a les 11h 

Dilluns 31 desembre 8:30h Missa / 19h Missa de Vigília 

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA 

Dimarts 1 de gener 2019 

Misses:  10h castellà, 11h i 20h 

 

EPIFANIA DEL SENYOR 

Diumenge 6 de gener 

Dissabte 5 gener: 19:30h Missa de Vigília 

Diumenge 6 gener:  

Misses 10h castellà, 11h i 20h 

PREGÀRIA “RECONCILIEM-NOS” 

Divendres 14 desembre 

Al Santuari de Misericòrdia 

20h Pregària Reconciliem-nos 

Pregarem per la convivència social, la llibertat, 
la justícia i la pau al nostre país. 


