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FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

ADVENT
Al inici de l’any litúgic les 4 setmanes
del temps d’Advent ens inviten a preparar el
camí al Senyor que arriba.
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MARIA

CORONA d’ADVENT
A l’altar hi ha colocada una corona
de verd, i 4 espelmes de colors. Cada
setmana, al inici de la celebració
encendrem una nova espelma. Visualitzem
així com ens anem acostant a la festa de
Nadal.

Inmaculada Concepció

ESTEM VIUS, ESPECTANTS
L’ambient d’aquets dies es estar
vigilants, en espera activa. La encarnació
de Jesús, Déu fet home, es un misteri tant
gran que ens hi em de preparar bé per
celebrar-lo. Requereix dedicació, apartar
un temps específic per això. Cadascú
seguint el seu propi tarannà. Perquè no
visquem les festes de Nadal com una festa
mes. El que es celebra es un fet ben singular, un fet que ha cambiat la història.
MES HUMANS
Es possible que l’anunci de que Déu
ve a estar amb nosaltres, també
transformi les nostres vides. Cal però que
ens deixem transformar. Com el fang en
mans del terrisser.
... CADA OVELLA AL SEU CORRAL»
Esforç per estar mes units.
Reconciliació. Trobada. Son paraules mes
freqüents els dies de Nadal. La saviesa
popular ens recorda l’esforç de la trobada
familiar, que és també una festa: «per
nadal, cada ovella al seu corral».

Obsequi que varen dur a la
Parròquia el Ramir, el Petros i la
Almaz desde Etiòpia. I representa a
Maria amb el Nen Jesús al braços,
envoltada d’angels, Mestres de la
Llei, i de Josep, l’espòs de Maria.
Capella portàtil per fer pregària
tot anant de camí.

NO PESSEBRE
Amb en Ricard Xifreu i la Pilar Alvarez hem decidit aquest any que no farien
el Pessebre. Ells que tants anys han imaginat i realitzat un pessebre a la Parròquia
de Sant Jeroni, veuen que pot ser millor aquest any no fer-lo.
I no es perquè no valorem el misteri que representa, que si, el valorem i molt!
Pensem que el Pessebre de la Parròquia convoca a molta gent junts al voltant
d’ell, potser per cantar una nadala. o per buscar entre les figures la del caganer, a
veure qui el veu primer, o fer una personal meditació silenciosa sobre el significat
del naixement del Nen Jesús. Sigui com sigui és millor no crear un espai, encara que
sigui tant sagrat, que pugui propiciar els contagis del covid19, tant present entre
nosaltres, desde març de 2020, i que tantes coses ens està obligant a canviar o a fer
d’una altra manera, o fins i tot en aquest cas a deixar de ferla. Ja farem un pessebre
bonic l’any vinent, i en bona salut per a tots. Estem obligats a cuidar-nos els uns
dels altres.
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.

