13 de DESEMBRE de 2015
DIUMENGE III d’ADVENT
Jubileu de la misericòrdia: un Déu que perdona
Aquest tercer diumenge d’advent totes les esglésies diocesanes comencem el jubileu
extraordinari de la misericòrdia proclamat pel papa Francesc. La paraula misericòrdia inevitablement ens remet a la nostra experiència personal de sentir-nos acollits,
estimats i dignificats a pesar de les nostres limitacions i el nostre pecat. Si no hem
reflexionat sobre aquesta experiència, difícilment podrem captar tota la profunditat
d’aquesta celebració
El jubileu ens convida a una conversió en dos sentits: a experimentar novament
aquesta misericòrdia de Déu que ens acull i ens perdona i a viure la nostra relació
amb els altres amb la mateixa clau, que accentuï la nostra actitud d’acolliment i perdó abans que les paraules de condemna de les febleses dels altres. D’aquí el lema
que s’ha triat per aquest any: “misericordiosos com el Pare”
El papa Francesc ens dona algunes claus —moltes d’elles bíbliques— que ens poden
servir com a examen de consciència de cara a les celebracions del perdó i la reconciliació d’aquesta setmana.
... Ens parla de la pregària dels salm 136, en la que anem repetint “Perdura eternament el seu amor —la seva misericòrdia, diu el text hebreu—”. Eternament. No una
vegada, ni deu, ni cent... eternament. Ens ofereix sempre misericòrdia quan truquem
a la seva porta, ens convida a oferir-la sempre, en tota ocasió, tantes vegades com
calgui... quan un altre truqui a la nostra. Ens convida a la pregària, per a poder sostenir-nos per la força de Déu aquesta actitud, sense defallir.
... Ens parla de la misericòrdia que Jesús sent quan veu “la multitud de persones que
el seguien, cansades i sense pastor” que el mou a parlar i actuar per al seu bé. El
contrari és l’enduriment de cor, el pensar i fins i tot dir “que cadascú es preocupi pel
que necessita”, el creure que és un deure d’altres però no meu socórrer el pobre,
l’immigrant, el refugiat. Convé, doncs, que miri de quina banda es decanta el meu
cor, i demani a Déu un cor misericordiós com el seu.
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"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:
ERIK BENITO JUAN (12)
RAFAEL-JOSEP MARGALEF ALSÓ (93)
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Antonio González Álvarez; Aurelia Sánchez Durán;
Sebastian Hurtado Sánchez; Francisco Hurtado Sánchez;
Ángel Armalé i Elena Vidal; Conxita Sanfeliu; Cisquet i
Maria Teresa
Adela Feu; Pere Ginabreda; Melcior Comes;
Maria Foyes
Francesc Clusas Pascual; Mery Clusas Aguilar;
Domingo i Joan Gibert.
Joaquim Grustan
Mariano Cotela
Elia Prieto
famílies Pardo-Villamayor; famílies Alcaide-Lázaro;
esposos Fernando i Isabel; Manuel PardoVillamayor

ACOLLIMENT ALS NOSTRES LOCALS

VETLLADES DE NADAL

Aquest cap de setmana tenim acollits als nostres
locals parroquials alguns infants de l’Agrupament
Escolta Montserrat Xavier d’Hostafrancs.

La de l’esplai serà el proper dissabte 19 al Teatre
modern, durant la tarda. També el centre de promoció social Francesc Palau farà la seva festa de Nadal
el proper dijous 17 de desembre.

INICI DE L’ANY JUBILAR
Va ser dimarts 8 de desembre a Roma, mentre que a
les diòcesis serà aquest diumenge. A la nostra catedral de sant Llorenç serà a les 18h presidida pel
bisbe Agustí. Tothom hi és convidat.

NOVA SESSIÓ DEL «VINE I VEURÀS»
El proper dimarts 15 a les 20h a la capella de sant
Jordi.

CONVENI CÀRITAS-CATALUNYA EN
MINIATURA
Es concreta en la venta d’entrades amb preu reduït,
només a Càritas Interparroquial (Nazareth Párraga,
nparraga@caritassantfeliu.cat i Tel. 607022237 o bé
Pepe Sánchez, tel. 627654526) al preu de 7’5€ (enlloc de 13’5€), dels que Càritas se’n queda 4€ (3€
euros per la Càritas local i 1€ per Càritas diocesana)
L’entrada permet la visita de la zona de maquetes.
El bosc animat requerirà un suplement. Es podran
fer servir des del 14 de desembre fins al 10 de gener, ambdós dies inclosos.

DINAR DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS
El proper dilluns 14 de febrer al migdia, tant els qui
col·laboren al Punt Solidari com els qui ho fan en el
reforç escolar.

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA
Com altres anys durant l’advent se’n farà una a Sant
Pere i Sant Pau el dilluns 14 a les 19h i a sant Jordi
el dimecres 16 a les 19h. Serà una celebració comunitària ben preparada on qui ho desitgi podrà rebre
l’absolució personalment després d’una breu acusació. Qui desitgi celebrar el perdó amb més temps
ens ho pot demanar de fer en un altre moment als
mossens.

COL·LECTA DE CÀRITAS
Alhora que continua la recollida d’aliments per al
Punt solidari a la parròquia els dies feiners de 10 a
13h (i també d’objectes per la tómbola) diumenge
vinent 20 de desembre es farà la col·lecta per al
sosteniment de Càritas diocesana. Trobareu sobres
per a fer la vostra aportació aquest diumenge o el
dia de Nadal.

PREGÀRIA DE TAIZÉ
Divendres vinent, 18 de desembre, a les 19.30h.
Atenció que s’ha avançat l’hora. Serà a la capella de
les Carmelites missioneres del P. Palau.

