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“El bell signe del pessebre, tan estimat pel poble cristià, causa sempre 
sorpresa i admiració. La representació de l’esdeveniment del naixement 
de Jesús equival a anunciar el misteri de l’encarnació del Fill de Déu 
amb senzillesa i alegria. El pessebre, en efecte, és com un Evangeli viu, 
que sorgeix de les pàgines de la Sagrada Escriptura. La contemplació 
de l’escena del Nadal, ens convida a posar-nos espiritualment en camí, 
atrets per la humilitat d’Aquell que s’ha fet home per trobar a cada home. 
I vam descobrir que Ell ens estima fins al punt d’unir-se a nosaltres, per-
què també nosaltres puguem unir-nos a Ell.”

Extr. de la Carta apostòlica Admirabile signum del Sant Pare Francesc sobre el 
significat i el valor del pessebre, 01-12-2019

Bon Nadal i feliç Any Nou 2020



AVISOS

Diumenge 22, IV Diumenge d’Advent: Col·lecta Caritas

Com cada any, el diumenge abans de Nadal dediquem la col.lecta de totes les 
Misses de la parròquia a CARITAS DIOCESANA, per ajudar als més necessi-
tats. 
El Nadal és el Naixement del Fill de Déu entre els més pobres i senzills; per tant, 
fem-nos dignes de ser deixebles d’aquest Mestre, sent generosos amb els més 
necessitats. 

Campanya d’aliments de Nadal

Juntament amb la col·lecta de Caritas, aquests dies també recollim aliments de 
Nadal (turrons, neules, etc.), per tal de fer-los arribar a algunes famílies més 
necessitades i puguin celebrar també el Nadal. Els podeu deixar en les cistelles 
que hem deixat dins l’església. Gràcies per la vostra generositat!

Concerts de Nadal
 
• Dissabte 21 a les 20:30h: Coral Harmonia i Music’al Cor, que faran una 

selecció del Messies de Haendel (a l’església de l’Assumpció).
• Dissabte 28 a les 17h: Coral “L’Esclat” (a Sant Cebrià)

Els Reis Mags i el Pessebre 
vivent

Ens han avisat que el dia 5 de 
gener els Reis Mags vindran, 
com sempre, a Valldoreix i, pels 
volts de les 18:30-19h, passa-
ran per l’església de l’Assump-
ció per adorar el Nen Jesús en 
el Pessebre Vivent.



Diumenge 29 de desembre a les 19h.
Primera Missa, a la nostra parròquia, de Mn. Pablo Pich-Aguilera Blasco, veí 
de Valldoreix, ordenat sacerdot el 29 de setembre de 2019 a la basílica de 
la Sagrada Família.

Assistència religiosa durant la malaltia: 
Si esteu malalts o teniu algun familiar que ho està, demaneu assistència re-
ligiosa a la parròquia. Ara, també ho podeu fer online des de la pàgina web.

Vols idees per començar l’any amb bons propòsits? 
Aquí en tens una: Apunta’t al grup de Visitadors de la gent gran!
Cada vegada hi ha més avis que pateixen la soletat, i en conseqüència 
viuen inmersos en una gran tristesa. Si et sents cridat a servir a Déu a través 
d’aquesta obra de misericordia, apuntat a aquest nou grup que volem co-
mençar aquest any vinent. Ho pots fer al formulari de la web de la parròquia 
o passant pel despatx parroquial. 

Petició d’ajuda urgent
Hi ha una família, de tres persones, que necessita llogar un pis per la zona 
de Rubí. Petit i a bon preu. Si sabeu d’alguna cosa, parleu amb el mossèn 
(en cas que no sortís el pis en els pròxims dies, necessitaríem que algú els 
acollís temporalment o els llogués una habitació)
 
Es busca teclat desaparegut!
Teclat (d’un piano portàtil) que estava en una de les aules de la parròquia. Si 
algú l’ha vist o sap on pot estar, que ens ho faci saber sisplau (no és nostre 
i ens el reclamen)

Com es pot col·laborar en el sosteniment econòmic de la parrò-
quia?

• A través de compte bancari: Si voleu fer un donatiu, podeu fer-ho 
mitjançant ingrés en el compte de la parròquia:

      ES45 2100 2776 33 0100220691
• A través de l’Aplicació Verse. Tel.  660 002 249
• Amb una subscripció periòdica: contactant amb la secretaria 

parroquial en hores de despatx o enviant l’imprès de subscripció, 



HORARI DE NADAL

Dissabte 21
10 Missa
19 Missa
20:30 Concert de Nadal 

Diumenge 22 
11 Missa (L’Assumpció)
12:30 Misa
19 Missa

Dimarts 24, Nit de Nadal 
9:15 Missa
10-12 Confessions
18 Missa del Pollet
23:30 Missadel Gall

Dimecres 25, Nadal
11  Missa (l´Assumpció)
12:30 Misa
19  Missa

Dijous 26, Sant Esteve
12  Missa 

Divendres 27 
9:15  Missa

Dissabte 28
10  Missa 
17 Concert de Nadal
19  Missa (vigília)

Diumenge 29
Festa de la Sagrada Família
11 Missa (L’Assumpció), 12:30  
Misa, 19 Missa (Mn. Pablo Pich)

Dilluns 30 
9:15 Missa

Dimarts 31
9:15 Missa
19  Missa (Vigília)

Dimecres 1 de gener
Santa Maria Mare de Déu
11  Missa (l’Assumpció)
12:30   Misa
19    Missa

Dijous 2 i divendres 3  
9:15  Missa

Dissabte 4 
10  Missa
20  Missa

Diumenge 5 (II de Nadal)
11 Missa (L’Assumpció)
12:30  Misa
18 Pessebre vivent (L’Assumpció)
20  Missa (vigília)

Dilluns 6, Epifania 
11 Missa (l’Assumpció)
12:30 Misa
19  Missa 
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