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Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimarts dia 3,
Sant Francesc Xavier, prevere. Memòria.

Divendres dia 6,
Sant Nicolau, bisbe. Memòria. 

Dissabte dia 7,
Sant Ambrós, bisbe i doctor de l‘Església. 
Memòria. 
A les SET del vespre, repartiment dels ciris 
d‘Advent als infants i Missa de vigília, a 
l‘església gran.

Diumenge dia 8,
Immaculada Concepció de la benaurada Verge 
Maria.
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I, a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘esglesia gran.

A les CINC de la tarda, Vespres al Santuari de 
Lurdes.

CelebraCions litúrgiques leCtoralia

Una proposta per reviure el Nadal a través del 
retaule dels relats salvífics. El Pare Anselm Grün, 
el monjo benedictí alemany ens ofereix una 
mirada des de l‘espiritualitat del Misteri, a través 
de la bellesa de les paraules. Una contemplació 
del pessebre a través de la màgia de l‘ambient 
nadalenc.

Pinta el Nadal. Dibuixos de colors que sedueixen 
la mirada dels més petits. Un regal per motivar la 
descoberta de Jesús. Hi surten els reis, els animals 
de l‘estable, Josep i Maria, Elisabet... 

1 de desmbre de 2019
Primer Diumenge D’ADvent
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de Misses

Diumenge dia 1, a les deu, propopulo. I a 1/4 
d’una, el Cap d’any de l’Antoni Blancafort Codi-
na, i pel Cap d’any d’en Celestino Cuenca Tornero, 
pels esposos Feliu Mauri i la Montserrat Oms, per 
en Lluís Mauri Oms, i per l’Andreu Viñets i la seva 
mare Concepció Tió Fabré.
Dimarts dia 3, pels esposos Josep Salvans i 
Montserrat Roviró.
Dimecres dia 4, per l’Agustí Meya Bayés i per en 
José Montenegro Ruiz.
Dijous dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i di-
funts de la família.
Divendres dia 6, pels esposos Josep Roquet i 
Anna Fabregar, i per en Quim Montmany Serra en 
el 23è aniversari.
Dissabte dia 7, pels esposos Joaquim Vilella Fa-
bré i Anita Buxaderas Pujol, per en Bernat Noguera 
Vilella, pels difunts de la família Mirambell Lleopart, 
per en José Montenegro Ruiz en el 9è aniversari, i 
per la Pepeta Homs Arquimbau.
Diumenge dia 1, a les deu, pels esposos Pere 
Picañol i Dolors Solà, i per en Josep Picañol Solà. 
I a 1/4 d’una, per en Francesc Boixaderas en 
el 2on aniversarip, pels esposos Feliu Mauri i la 
Montserrat Oms, per en Lluís Mauri Oms, i per en 
Ventura Boix en el 7è aniversari.

exèquies

Dijous passat, 25 de novembre, a les quatre de la 
tarda, vam celebrar la Missa exequial de Montse-
rrat Morató Bau, de 91 anys, vídua de Josep Molist 
Puigdesens. La Montserrat havia nascut a Santa 
Maria de Corcó. Va morir a l’Hospital Universitari 
de Vic. 

Que reposi en pau i participi en el banquet de les 
noces de l’Anyell. 

Vetllar, per què? per aquest gran esdeVeni-
Ment: la Vinguda de Crist.

 Crec que es pot explicar així. Sabeu què 
significa esperar un amic, esperar que arribi, i veu-
re que es retarda? Sabeu què significa estar en 
companyia de persones que trobeu desagrada-
bles i desitjar que passi ràpidament el temps i arribi 
l’hora en què podreu reprendre la vostra llibertat? 
Ja sabeu què vol dir estar inquiets per alguna cosa 
que podria succeir i no s’esdevé? O esperar algun 
esdeveniment important que faci que el cor bate-
gui quan el recordes,  i hi pensis  des del moment 
en què obres els ulls? Sabeu què significa tenir un 
amic llunyà, esperar les seves notícies i preguntar-
vos, dia rere dia , què esta fent en aquell moment 
i si està bé? Ja sabeu què significa viure pendent 
d’algú que està tant a prop teu que els teus ulls 
el segueixen, que llegeixes a la seva ànima, que 
veus tots els canvis en la seva fesomia, que pre-
veus els desitjos, que somrius amb el teu somriure 
i t’entristeixes per la seva tristesa, que et contor-
bes, quan el veus preocupat i t’alegres dels seus 
èxits?

 Vetllar esperant l’arribada de Crist és una 
sensació semblant a tot això, sempre que els sen-
timents d’aquest món siguin capaços de mostrar 
un esbós dels de l’altre món

 Vetlla amb Crist qui no perd de vista el pas-
sat mentre mira cap el futur i duu a plenitud allò 
que el seu Salvador va guanyar-li, no oblidant mai 
el que va patir per ell. Vetlla amb Crist, qui recor-
da i renova en la seva persona, la creu i l’agonia 
de Crist,  i es revesteix amb joia d’aquell mantell 
d’aflicció que Crist va dur tothora i va deixar aquí, 
darrera seu, quan va ascendir al cel

Sant John H. Newman, La vie chrétienne, Paris 1904 
(pàgs. 353-356)

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 24 
va ser de 240,66€
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
20,40€.


