19 de desembre de 2021

L’Advent ens convida a mantenir l’esperança. Voldríem que les coses anessin diferent però no ens en sortim de canviar-ho. No sabem
com posar-nos-hi. Però “A Déu res no li és impossible” ens diu l'Evangeli. Cal posar-nos a disposició de Déu perquè Ell faci el que calgui.
Ja des de l’Antic Testament moltes persones posaren la seva confiança en les promeses que Déu els havia fet. “Déu meu vinc a fer la vostra voluntat” és l'actitud de col·laboració que Déu ens demana a tots.
Joan Baptista, Maria de Natzaret, Elisabet... i tantes altres persones
ens donen exemple de confiança, conscients que amb les seves forces poden fer molt poc, però també conscients que és Déu qui pren
la iniciativa i Ell sí que ho pot transformar tot.
Esperança, confiança en Déu, restar a disposició de Déu, amb el convenciment que per Ell no hi ha res impossible. Aquest és l’esperit de
l’Advent.
FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

L’Endemà de Nadal, el dia 26,
aquest any s’escau la festa de la SAGRADA FAMÍLIA.
Aquell dia hi ha missa a les 10 del
matí a l'Església de LES RODES, en
lloc de ser a Santa Maria.

CELEBRACIONS DEL PERDÓ D’ADVENT
Dilluns, 20, a les 8 del vespre,
Santa Maria dels Turers
Dimarts, 21, a 2/4 de 8 del vespre a Sant Pere
Dimecres, 22, a les 8 del vespre a Les Pedreres
Dijous, 23, a les 7 de la tarda, a Cornellà.

CÀRITAS: CAMPANYA DE NADAL

MISSES DEL GALL
A BANYOLES (24 de desembre)
A les 6 de la tarda a LA CLÍNICA
A les 7 de la tarda a SANT PERE
A les 8 del vespre a
SANTA MARIA.

Cada any, pels dies de Nadal, CÀRITAS obre
la seva campanya. Comença avui i fins diumenge després de Reis (9 de gener). Es poden fer les aportacions monetàries directament a Càritas, a les caixetes que hi ha a
cada Parròquia, o al c/c ES64-2100-00234101-0161-5988

