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Vocació de presencia
enmig de la ciutat
Som una comunitat de germanes
Concepcionistes que vivim al barri de Sant
Jordi des de l’any 1989. Actualment formada
per Rosa Álvarez, Begoña Burguete, Mercè
Montells i Isabel Vázquez.
Les Missioneres de la Immaculada
Concepció (MIC) som fundades a Mataró
l’any 1850 per Alfonsa Cavin. Enguany
estem celebrant el bicentenari del seu
naixement. Dona valenta i arriscada que
opta per la transformació de la realitat del
seu temps dedicant-se a l’educació de la
dona, l’atenció als orfes i els malalts.

transformació que es va generant en
nosaltres i en els altres.
Des de l’Associació SAÓ-Prat (Suport,
Aprenentatge i Orientació) creada amb les
germanes Teresianes i els germans
Maristes, treballem amb un equip de
professionals i voluntaris per donar
resposta, als infants i joves en situacions
de vulnerabilitat. Aquesta Associació, està
en xarxa amb altres serveis, entitats i

Les MIC ens hem sentit convidades a
participar del projecte de Jesús que va passar
fent el bé, educant i guarint. Som
comunitats per a la missió. Vivim arrelades
en la fe, obertes i disponibles.
Aquesta resposta a la seva invitació l’anem
actualitzant i fent vida cada dia.
Des de la pregària i en contacte amb la
realitat que vivim al barri, a la feina...
intentem donar resposta a les necessitats
que van sorgint fent vida els valors del
Regne que Jesús ens ensenya.
Vivim enmig del barri com unes veïnes més.
Participem en la dinàmica del poble:
assemblees de dones, associació de veïns,
xarxes de participació ciutadana, aportant
des del que som i vivim, la nostra escolta,
comprensió, delicadesa i amistat amb els
qui pateixen.
Ser i estar, dia a dia al barri, ens ha ajudat a
tenir una mirada diferent a les
problemàtiques i situacions de diﬁcultat que
viuen moltes famílies qüestionant la nostra
pròpia vida.
Aquesta experiència ens porta a viure amb
gratuïtat i joia el treball de cada dia, amb
actitud de conversió i creixement personal. A
través de la nostra presència, relació i
accions, anem prenent consciència de la

iniciatives ciutadanes que també treballen
per la transformació del nostre món.
El nostre somni avui és seguir fent camí
amb la gent dels nostres ambients,
convençudes que Déu és en nosaltres, ens
acompanya i habita tota la realitat, amb el
repte de descobrir la seva veu allà on es fa
present per tal que aquest petit tros de
món sigui cada cop més semblant al
somni que Déu te per a ell.
Desitgem ser, com Maria, amb els petits
gestos de cada dia, dones generadores de
VIDA i ESPERANÇA.
Comunitat de Concepcionistes

PREGÀRIA DEL PRIMER DIUMENGE D’ADVENT. Senyor, en

aquest primer diumenge d'advent, encenem aquest ciri de
la corona d'advent, com a símbol del nostre desig de
romandre desperts i vigilants, atents a l'horitzó davant
l'arribada del Fill de l'Home i el seu pas per la nostra vida.
Com a homes i dones d'esperança, que ens creiem les
promeses, volem estar atents i sortir al pas d'aquells que
des-esperen perquè els han robat la seva dignitat humana
o perquè viuen a la frontera del "sense sentit de la vida".
Ajuda'ns a ser testimonis creïbles de la teva llum i portadors
d'una esperança que ens convida a mirar més enllà. Vine,
Senyor, Jesús!

ORACIÓN DEL PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. Señor, en
este primer domingo de adviento, encendemos este cirio de
la corona de adviento, como símbolo de nuestro deseo de
permanecer despiertos y vigilantes, atentos al horizonte
ante la llegada del Hijo del Hombre y su paso por nuestra
vida. Como hombres y mujeres de esperanza, que nos
creemos las promesas, queremos estar atentos y salir al
paso de aquellos que des-esperan porque les han robado su
dignidad humana o porque viven en la frontera del "sin
sentido de la vida". Ayúdanos a ser testigos creíbles de tu
luz y portadores de una esperanza que nos invita a mirar
más allá. Ven, Señor, Jesús!

DIUMENGE DE LA PARAULA. Aquest 1r diumenge d’advent, a

RECÉS D’ADVENT DE LA DELEGACIÓ DE JOVENTUT. Aquest

totes les misses, es farà el ritus de l’entronització de la
Paraula i l’entrega solemne a aquells que l’han de proclamar
en aquella eucaristia, com a ressò de la setmana de la Bíblia
a la nostra parròquia.

diumenge 27 els joves de la Masia participen en el recés
d’advent que organitza la delegació de Joventut del nostre
bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL. Seran DE

21.30H A 23H aquest dilluns 28 (el bisbe Torras i Bages,
missatges per al nostre temps, Daniel Palau), dimarts 29
(Papa Francesc: reflexions sobre la família, Gaspar Mora),
dimecres 30 (Ramon Llull 700 anys. Inspiracions per al
nostre cristianisme, Albert Soler) i dijous 1 de desembre
(Pistes per a una parròquia renovada i “en sortida”, Xavier
Morlans). Si disposeu places de cotxe o en necessiteu,
digueu-nos-ho.
JUNTA DE L’ESPLAI. Aquest dimecres 23 a la nit.

CATEQUESI INFANTIL. Aquest proper dilluns 28 i dimarts 29,

sessions amb els pares a la parròquia de Sant Pere i sant
Pau, de 17.30h a 18.30h.
MOSSENS DE L’ARXIPRESTAT. Aquest proper dimecres,

reunió de tots els mossens de l’arxiprestat de Bruguers.
JUNTA DE CÀRITAS. Reunió aquest proper dimecres 30 de

novembre a les 9.00h a la parròquia de sant Pere i sant Pau.
CONFIRMACIÓ D’ADULTS. De desembre a maig, amb una

reunió cada 3 setmanes el dijous. Els qui hi estigueu
interessats, poseu-vos en contacte amb els mossens.

“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”

Francisco HIDALGO PÉREZ (75), Rosa Maria RÓDENAS LLOPIS (66), Antonio BERNA ALARCÓN (88),
Amalia FERNÁNDEZ GIMÉNEZ (90), Magdalena PASCUAL TOLOSA (86)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 26 19.00h. Jacinto RISCO BORREGA
SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 26 20.00h. Maria Isabel MARTÍNEZ ARREDONDO,
Juan Manuel PÉREZ CORTÉS, famílies COMPANY-SOLÀ, Maria
Dolores HERNÁNDEZ CASTAÑO.
DIUMENGE 27 9.00h. esposos Enric QUEROL i Quimeta
BUSQUETS, Josep PORTILLO. 11.00h. esposos Victor RIBAS i
Evangelina PI, famílies CLARISÓ-MONFORT-LENS, Vicente
CAPILLA. 20.00h. Rosa GÓMEZ BRUN.
DILLUNS 28 9.00h. María PLAYÀ PIÉ.
DIMARTS 29 9.00h. Matilde GRADOS i Manuel JIMÉNEZ.

DIVENDRES 2 9.00h. Josep Maria RECASENS i María VILÀ,
20.00h. Elisa RUIZ MORENO, esposos Manuel SANTÍN
EXPÓSITO i Ascensión ORTEGA, Isidro RAMÍREZ FUENTES,
Antonia CERDÀ GAITÁN, Antonio BERNA ALARCÓN, Amalia
FERNÁNDEZ GIMÉNEZ, Magdalena PASCUAL TOLOSA, Jesús
CARRASCO OJERO, Carmen BEJARANO CARVAJAL, Celia PUGÉS
FIGUERAS, Bárbara MUÑOZ DOMÈNECH, Fernando Isidro
SIMÓN GUTIÉRREZ, Rosa Maria RÓDENAS LLOPIS, Julio
NAHARRO PEÑA, Madrona RIBAS VIÑALS, Pedro FERNÁNDEZ
MACÍAS, Maria Luisa IÑIGUEZ IBARGÜEN, Mercedes ORRADRE
RIPA, Maravillas TRIBALDO SÁNCHEZ, Gerardo LÁZARO RUIZ.
DISSABTE 3 9.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL. 20.00h.
famílies TORRES-LLAURADÓ, Pere ESPAÑOL i Maria SERRA,
Pere SERRA,
DIUMENGE 4 9.00h. Joan MARTÍ, Sergi PEJOAN, Albert ROVIRA.
11.00h. Núria GARCIA i famílies
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