Doneu-nos afany per buscar
la vostra Paraula.
Doneu-nos la vostra llum per trobar
la vostra Paraula.
Num. 92
desembre 85

Doneu-nos el vostre Esperit per
creure en la vostra Paraula.
Doneu-nos força per viure
la vostra Paraula.

flosci
AVISOS: * La Missa dei GaiJ a les 12 de la
nit, solemnitzada amb bons cants i música.
* L^altra missa a les 12. No hi ha missa de
9, el dia de Nadal.

la nostra atenció i els nostres sentiments.
Visquem el Nadal a m b una actitud ben
cristiana. Obrim el cor al missatge d'aquest
Infant. Es un missatge d'amor i de pau per a
tots els homes de bon cor. Que la presencia
del Déu-Infant ens ompli el cor de joia i
d'esperança.

* Per St. Esteve, la missa a les 10.
* Durant les vacances escolars, a les 9.
MISSES
ENCOMANADES:
26,
Dits.
Casals-Cabanas. 27, A St. Antoni. 28, Dolors
Parcerisa.
29, a les 9, Dits. f a m .
Casals-Nadeu; a les 12, Ramon Riu.
PENITENCIA COMUNITARIA: El dia 23, a
les 8 del vespre. Tothom hi es invitât.
Acabarem TAdvent amb el Sagrament del
Perdo i ens ben disposarem per celebrar el
Nadal.
ENTERRAMENT:
De Montserrat
Sunyer, de 62 anys. Al cel sigui.

Canal

AVIAORAUOéS
N A D A L : Ben aviat sentirem l'anunci:
"Jesús es nat". L'Infant de Betlem acapara

El dia 2¿f, no hi haurà missa vespertina.
La Missa del Gali sera les 12 de la nit i seta solemnitzada per la Coral Sta. Maria
d'Avià. Acabada la missa sou invitats tots a
fer la torronada.
Les altres misses serán ais mateixos horaris.
SANT ESTEVE: La missa sera a les 11 del
mati'.
CELEBRACIO PENITENCIAL: Sera el
lluns, dia 23, a 2/¿f de 10 del vespre.

di-

Es important acabar el temps d'Advent amb
el S. del Perdo. Es la millor manera de preparar-nos pel Nadal. Celebrar la Penitencia
es viure l'amor de Déu manifestat en el seu
perdo. Si tenim el cor net l'Infant-Déu se
sentirà bé a m b nosaltres i només aixi'
l'acollirem véritablement.
REUNIO DEL 30VENT: Sera el proper
divendres, dia 27, a les 9 del vespre a la
Rectoria. Hi sou invitats tots. Puntualitat!.
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