6 de DESEMBRE de 2015
DIUMENGE II D’ADVENT
Temps d’advent
UN LLAÇ PER A TOTHOM
No sucumbim als neguits i preocupacions que ens aclaparen,
No ens paralitzem davant les pors i els terrors que ens envaeixen,
No ens enquistem en les confrontacions i disputes que ens envolten,
No ens abandonem a la desesperança davant les atrocitats,
injustícies i patiments d’aquest món.
Alcem el cap, sortim del nostre jo.
En mig d’aquestes obscuritats,
hi ha una crida a cadascun de nosaltres, a teixir una nova realitat.
En les negrors del nostre quotidià, habita un “llaç” de Misteri per a tothom.
Un llaç per teixir, amb nosaltres, confiances que travessin les nostres pors,
Per establir vincles de comunió davant els abismes que ens separen,
Per enfortir les nostres esperances i les nostres lluites
en la construcció d’un món millor.
Vetllem i cerquem-lo, hi és també per a tu.

QUÈ VOLS DE MI
Què vols de mi?
Tu, que irromps imprevisiblement en la meva vida
des del meu desconcert i la meva incomprensió?
Què vols de mi quan vens a trobar-me
i no t’importa la meva indigència i els meus errors
la meva feblesa i les meves negrors?
Què vols de mi quan em condueixes per camins
que trenquen tots els meus plans
i depassen les meves limitades forces?
Tan sols el meu SÍ?

Any XXX
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1581

Tinc por. I dubtes i incerteses...
tan sols puc oferir-te la meva confiança per tu sostinguda,
i aquest receptacle ombrívol del meu ser que t’espera,
malgrat tot, per a que et facis espai en mi.
Mar Galceràn

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja han
participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
TARSICIO ARRIAZU GIL (87)
JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ (83)
TERESA ESPEJO DOMÍNGUEZ (95)
MANUEL BERMEJO BUSTAMANTE (91)
DISSABTE 5

a les 19

DIUMENGE 6

a les 9
a les 11

DIMARTS 8

a les 9

a les 11
DIMECRES 9
a les 9
DIVENDRES 11 a les 9
DISSABTE 12
a les 19

DIUMENGE 13 a les 11
Els profetes mantenien encesa
l’esperança d’Israel.
Nosaltres, com un símbol,
encenem aquestes dues espelmes.
La soca tallada està rebrotant,
el desert està de festa, l’estepa floreix...
La humanitat sencera s’estremeix
perquè Déu s’ha sembrat en la nostra carn.
Que cadascú de nosaltres, Senyor,
us obri la seva vida perquè hi broteu,
perquè hi floriu, perquè hi naixeu,
i mantingueu en el nostre cor
encesa l’esperança.
Veniu, no trigueu, Senyor!
Veniu, salvador!

CELEBRACIÓ D’ANIVERSARI
DE MN. CARLES
Aquest dilluns 7 de desembre en motiu dels seus 40
anys ha convocat família i amics a una eucaristia a
la parròquia a les 11h i després hi haurà un refrigeri
sota el campanar.

FESTA DE LA IMMACULADA
Dimarts celebrarem aquesta solemnitat amb els horaris de diumenge. El dilluns —la vigília— a les
18.30h hi haurà la pregària de vespres seguida de
l’eucaristia a les 19h. El dimarts, com totes les festes (9h, 11h, 12.15h a sant Jordi, 19h).

Famílies Torres-Llauradó; Pere Español; Maria Serra; Pere
Serra; Joan Suñol i Aniceta Darnés; Pepeta Armengol.
Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan; Enric Comas.
família Ribas; Maria Balastegui Molina; Ginés Haro Balastegui; Miguel Ruiz Garcia; Fina Ruiz Segura.
Conxita Sanfeliu; Cisquet i Maria Teresa; Conxita Giralt;
Conxita Gelabert; Conxita i Justet Farrés; Conxita Busquets; Joan Busquets i Natalia Inés; esposos Cristobal i
Dolores, Engracia, Montserrat i Natalia; Enric Comas
Conxita Riba Busquets; família Orradre-Pérez.
Roc Mas.
famílies Inés-Conde i Conde Riera; Antonio Caro.
Ángel Armalé i Elena Vidal; Conxita Sanfeliu; Cisquet i
Maria Teresa; Antonio González Álvarez; Aurelia Sánchez
Durán; Sebastián Hurtado Sánchez; Francisco Hurtado
Sánchez.
Francesc Clusas Pascual; Mery Clusas Aguilar; Domingo i
Joan Gibert.

JUNTA DE CÀRITAS
Dimecres 9, a les 11.30h, reunió de la junta de Càritas de les parròquies del Prat.

SORTIDA A SANTA LLÚCIA
Divendres vinent, a les 16h, sortida de l’associació
de la Mare de Déu de Montserrat a visitar la fira de
santa Llúcia i l’església gòtica de santa Maria del
Pi.

CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL
Té reunió el proper divendres a les 21h.

EQUIP DE L’ITINERARI
Aquest proper dissabte, a les 10h, reunió a la rectoria.

OBERTURA DE LA PORTA SANTA
Signe de l’inici de l’any jubilar de la misericòrdia.
A Roma es farà aquest proper dimarts en el 50 aniversari de la cloenda del Concili Vaticà II, i a la
nostra catedral de sant Llorenç, a sant Feliu de Llobregat, el diumenge 13, a les 18h.

