
11 de desembre de 2022 Número 203, diumenge tercer d’advent 

La litúrgia ens incita a alegrar-nos “Germans: Visqueu sempre alegres” i ens urgeix a preparar

-nos per trobar-nos amb el Salvador a través d'oracions i súpliques i d'accions de gràcia.  

En aquest Diumenge es  permet l'ús de vestimentes color rosa en lloc del morat (o negre com 

en un inici). El Diumenge de Gaudete, per tant, fa un alt, com el Diumenge del Laetare, a la 

Quaresma, a mig camí a través d'un temps que altrament és de caràcter penitencial, i significa 

la proximitat de la vinguda del Senyor.  

De les "estacions" que es mantenen a Roma per representar els quatre diumenges d'Advent, 

la corresponent a la basílica Vaticana se li assigna al Gaudete, ja que és el més important dels 

quatre diumenges. Tant a l'Ofici com a la Missa a través de l'Advent, es fa referència contínua 

a la segona vinguda del nostre Senyor, i s'emfatitza el tercer diumenge per mitjà de l'addició 

de signes permesos per a aquest dia, com una expressió d'alegria.  

El Diumenge de Gaudete està marcat per un Nou Invitatori, l'Església ja no convida els fidels 

a merament adorar "el Senyor que vindrà", sinó que els crida a una litúrgia d'alegria perquè 

"el Senyor és ara aquí i a l'abast de la mà".  

A través de l'Advent i en l'espera de la preparació per a la festa de Nadal així com per a la 

segona vinguda de Crist, el Diumenge de Gaudete simbolitza l'alegria per la Redempció 

Promesa, que mai no han d'estar absents del cor del fidel.                                                            

Mn. Juan Pablo Calvo, rector 

Diumenge de Gaudete  

Aquest diumenge  l'Església ja no convida 

els fidels merament a adorar «el Senyor 

que vindrà», sinó que els crida a una 

litúrgia d'alegria perquè «el Senyor és ara 

aquí i a l'abast de la mà». L'alegria de 

l'espera s'emfatitza per les constants 

al·leluies tant a l'Ofici com a la Missa a 

través de tot l'Advent. 



Despatx parroquial dimecres de 10:30 a 12:30 i de 17:30 a 18:30 

C.\ Montserrat 42, 08340 Vilassar de Mar—Telf.: 616.520.186 

santjoan784@arqbcn.cat 

www.parroquiasantjoanvdm.com 

Parada de Nadal i rifa d’una panera  

Tots els caps de setmana del temps d'Advent podreu col·laborar a la 

parada de Nadal parroquial pro-benefici obres de rehabilitació del 

Campanar adquirint productes que dóna feina a les persones a l'atur 

i al carrer de la Fundació Domus Misericordiae Sant Josep. 

T'esperem. 

L’amor familiar: bressol de la vocació a l’amor”. Amb aquest lema 

l’Església celebra el proper divendres  30 de desembre la 

Jornada de la Sagrada Família.  

A Barcelona ho celebrarem amb una Eucaristia presidida pel 

Bisbe Javier Vilanova a les 19:30 a la Basílica de Santa Maria del 

Mar de Barcelona, concelebrada pels consiliaris dels moviments 

de pastoral familiar i preveres de la diòcesi que hi vulguin 

participar. Es convida a participar a totes les parròquies 

juntament amb els moviments familiars que hi seran presents.   

Durant la missa els matrimonis que celebrin 25, 50 o més anys 

de casats podran renovar els seus vots matrimonials.  

Es prega ho comuniquin al telèfon 93 453 86 59 o per correu a 

scretaria.familia@arqbcn.cat.  

Jornada de la Sagrada Familia de 2022. 

Els assistents a la missa rebran els materials preparats per aquesta jornada: una estampa amb la pregària 

de la Jornada, la reflexió dels Bisbes de la  Subcomissió Episcopal per la Família i Defensa de la Vida un 

llibret en color de 8 pàgines per pregar en família aquestes festes, des de Nadal fins a l'Epifania. 

 

I en combinació amb els tres últims números del Primer Premi del Sorteig 

de la Loteria Nacional de Nadal del dia 22 de desembre de 2022, pots 

aconseguir una magnífica panera. Per nomes 3 € la butlleta. 

Intencions de les misses 
Dimarts 13 Manel Guardiola Aldrufeu i Marisa Tey Barbey 

Divendres 16 Families Capilla Pujol, Nogueras Batlle i Manel Nogueras Batlle. 

Horari de misses Nadal 2022 

24/12 Missa de vigília a les 19:00 h i Missa del Gall a les 23:00 h. 

25/12 Dia de Nadal, misses a les 11:00 h (bilingüe) i a les 20:00 h  

26/12 Sant Esteve missa a les 19:00 h 


