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nadal
Recordem a tothom que la Missa del Gall començarà a les 11 hores de la nit
del diumenge, dia 24.
Les misses del dia de Nadal, 25, dilluns, seran a les 11 hores i a les 12:30
hores
Per Sant Esteve, dimarts, una sola missa a les 11 hores del matí.

Col·lecta per Caritas de Barcelona
Avui diumenge
Per Nadal es realitza la col·lecta en favor dels pobres, que s’envia a
Caritas de la Arquidiòcesi de Barcelona. Amb el lema d’aquest anys «sigues
tu part de la sol·lució» es vol remarcar que entre tots podem assistir les
persones de la nostra ciutat que tenen problema greu d’habitatge.

Maria: Expresa tot el sentit de
l’Advent. Ningú com ella no es
va preparar per acollir l’infant
Déu, que ens ha portat la
salvació a tots els homes i
dones d’aquest món.

Foto: Tríptic Etíop. Maria amb
l’infant a la falda. Del fons
parroquial.

41 Mostra Art Montbau
Foto: Aroma Casao.
Oli

Foto: Pilar Cirujeda.
Oli

AGENDA
PESSEBRE VIVENT A LA FUNDACIÓ ALBÀ
Els avis residents, a la Fundació Albà ens inviten a visitarlos el dimarts
proper, dia 19, i compartir amb ells, el pessebre vivent que han preparat
per reviure el misteri de la encarnació del Fill de Déu, Jesús. A partir de les
11 hores ens esperen amb gran il·lusió.

CELEBRACIÓ COMUNITARIA DE LA PENITENCIA
El dijous, dia 21, hi haurà Eucaristia amb celebració comunitaria de la
penitencia, a les 19:30 hores, a la Parròquia de Sant Jeroni. Ens aplegarem
les comunitats parroquials de Verge de Natzaret i Sant Jeroni.
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

