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Preparant el Nadal
Aquesta propera setmana hi haurà les celebracions comunitàries de la penitència tot preparant la celebració del Nadal. Per això, com fem en aquests temps de preparació, us proposem un senzill examen de consciència que ens ajudi a posar la nostra vida sota la mirada
misericordiosa de Déu.
La Paraula. Crec en la fecunditat de la teva
Paraula. Em deixo guiar pel teu Evangeli.
Busco temps per meditar la Paraula en silenci o amb els germans.
La coherència de vida. Faig
visible per la meva manera
de viure la condició de cristià o cristiana. Dic mentides
i faig trampes. Em deixo
dominar pel que domina en
el meu ambient.
L'esperança. Tinc un esperança feble. Valoro tot el
que de bo ens dónes. Se donar-te gràcies. Llegeixo els
senyals de la teva presència
en la meva història. Em resigno amb facilitat a allò de
mal que hi ha al món.
La justícia. Lluito i col·laboro perquè augmenti la
justícia, la llibertat i la pau.
Em deixo portar per la por,
la mandra i la indiferència.
El teu amor. Em deixo
transformar per l'amor de
Déu.

La Palabra. Creo en la fecundidad de tu
Palabra. Me dejo guiar por tu Evangelio.
Busco tiempo para meditar la Palabra en
el silencio o con los hermanos.
La coherencia de vida.
Hago visible por mi manera
de vivir la condición de cristiano o cristiana. Digo mentiras y hago trampas. Me
dejo dominar por lo que domina en mi ambiente.
La esperanza. Tengo un esperanza débil. Valoro todo
lo que de bueno nos das. Se
darte gracias por ello. Leo
las señales de tu presencia
en mi historia. Me resigno
con facilidad a aquello de
mal que hay en el mundo.
La justicia. Lucho y colaboro para que aumente la
justicia, la libertad y la paz.
Me dejo llevar por el miedo,
la pereza y la indiferencia.
Tu amor. Me dejo transformar por el amor de Dios.

L'altre. Em conformo a la
duresa, l'egoisme, l'individualisme. Acullo de cor al
pobre i a l'estranger.

El otro. Me conformo a la
dureza, al egoísmo, al individualismo. Acojo de corazón al pobre y al extranjero.

Agraïment. Dono gràcies a
Déu per la vida, l'alegria i la
salut.

Agradecimiento. Doy gracias a Dios por la vida, la
alegría y la salud.

L'Església. Em quedo satisfet amb el que hi
ha, sense arriscar-me ni buscar. Provoco
desànim i tristesa i taco la imatge de l'Església.

La Iglesia. Me quedo satisfecho con lo que
hay, sin arriesgarme ni buscar. Provoco
desaliento y tristeza y mancho la imagen
de la Iglesia.

Corona d’advent
SEGON DIUMENGE D’ADVENT. Encenem aquesta segona espelma, confiant en el Senyor que escolta el clam del seu poble.
Obrim la nostra vida i els nostres ulls per a que el Senyor del
Regne sigui copsat entre nosaltres i es mantingui viva una esperança activa entre nosaltres.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO. Encendemos esta segunda
vela, confiando en el Señor que escucha el grito de su pueblo.
Abramos nuestra vida y nuestros ojos para que el Señor del
Reino sea percibido entre nosotros y se mantenga viva una esperanza activa entre nosotros.

COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. Trobada de grup el proper

diumenge 10 de desembre a les 17.30h.

INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Aquest grup té reunió el proper
dijous 14 a les 19.00h a l’escola de les Carmelites missioneres.

CELEBRACIONS DE LA PENITÈNCIA D’ADVENT. Les celebraci-

VINE A CONÈIXER. La darrera reunió d’aquest any serà el pro-

ons comunitàries de la penitència es faran aquesta setmana:
dilluns 11 a les 19.00h a la cripta de sant Pere i sant Pau, dimarts 12 a les 19.00h a la MD de la Mercè i dimecres 13 a les
19.00h a Sant Jordi.

per divendres 15 a les 18.00h. Hi farem l’estudi d’evangeli que
proposem a tots els grups parroquials, el de la III setmana
d’advent.

REUNIONS DE PARES DELS INFANTS DE LA CATEQUESI.

Aquesta propera setmana, per als pares i mares dels infants
de segon any de catequesi. Seran a les 17.30h, dilluns a sant
Pere i sant Pau, dimarts a la MD de la Mercè i dimecres a sant
Jordi.
SORTIDA A SANTA LLÚCIA. El dijous 14 de desembre. La sor-

FI DE TRIMESTRE VOLUNTARIS CÀRITAS. El celebrarem amb
un berenar el divendres 15, a les 18.30h a la sala sant Pau.
PREGÀRIA DE TAIZÉ. A la capella de l’escola de les Carmelites

missioneres, el proper divendres 15 a les 19.30h.
GRUP SALMÓ. Reunió aquest proper dissabte 16 a les 17.00h,

a la sala sant Pere.
GRUP LLAVORS. Reunió el proper diumenge 17 a les 11.00h. Hi

tida del Prat és a les 16.00h de l’estació d’autobusos darrera el
col·legi de la Seda, Visitarem la fira de Santa Llúcia i l’arxiu històric de Santa Maria del Pi.

farem l’estudi d’Evangeli amb el text del III diumenge d’advent.

SOPAR DE VOLUNTARIS DEL PUNT SOLIDARI. El dijous 14 a les

CATEQUESI D’ADULTS MD DE LA MERCÈ. Dissabte vinent, dia

19.00h.

16, reunió a les 17.00h.

Sant Pere i Sant Pau. El 3 de desembre Kenia NAITA FERNÁNDEZ de Razvan i Ana Belén.
Genoveva MARTÍNEZ VARGAS (96), Manuel DURAN CABELLO (72), Clotilde LEVA ROMERO (72), Jesus TORRENT PÉREZ (76),
Maria Felicitas VALÍN VALÍN (87), Pelagio LEÓN ALCÁNTARA (82).
MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIMARTS 12. 9.00h. consorts Ángel ARMALÉ i Elena VIDAL, Albert ROVIRA.

DISSABTE 9. 19.00h. José GUERRERO MORENO, Antonio GUERRERO MORENO, Juan GUERRERO MORENO, Talina GUERRERO
MORENO, Maria GARCÍA ROMO.

DIMECRES 13. 9.00h. Francesc CLUSAS PASCUAL, Meri CLUSAS
AGUILAR.

SANT PERE I SANT PAU
DISSABTE 9. 20.00h. José MACÍAS GILER, Cruz Áurea GILER BRIONES, difunts treballadors de FISIPE, Pepeta ARMENGOL, Consorts Joan SUÑOL i Aniceta DARNÉS, consorts Pere i Marina
BURUAGA.
DILLUNS 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA. 20.00h. Juli MIRALLES.

DIVENDRES 15. 9.00h. Consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES.
DISSABTE 16. 20.00h. Cisquet i María Teresa, Conxita SALFELIU,
consorts Joan i Mercé SUBIRÓS.
DIUMENGE 17. 9.00h. Francisco CASTILLO. 12.30h. Manuel
PARDO VILLAMAYOR, esposos Fernando i Isabel, famílies
PARDO-VILLAMAYOR, famílies ALCAIDE-LÁZARO, Manuel NIELFA CÁRDENAS, Eugenio NIELFA DONOSO.
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