
18 de desembre de 2022 Número 204, diumenge quart d’advent 

A partir del 17 de desembre inicien les “Fires Majors d'Advent”, que són els vuit 

dies previs a la Solemnitat de la Nativitat del Senyor, la litúrgia se centra amb més 

èmfasi en la preparació de la commemoració anual del naixement del Redemptor.  

En els primers set dies, durant el prec de les Vespres, amb el Magníficat es canten 

o reciten les Antífones Majors d'Advent, també conegudes com a “Antífones de la 

"O”.  

Les Antífones de la "O" es diuen així perquè totes comencen amb llatí amb 

l'exclamació “O”. Van ser composades cap als segles VII-VIII, com un resum dels 

desitjos de salvació de tota la humanitat, com un compendi de l'esperit de l'Advent.  

Cada antífona comença per una exclamació, “Oh”, seguida d'un títol messiànic pres 

de l'Antic Testament: el dia 17, Sapientia (Saviesa); el 18, Adonai (Senyor poderós); 

el 19, Radix (Arrel); el 20, Clavis (Clau); el 21, Oriens (Orient); el 22, Rex (Rei); i el 

23 Emmanuel (Déu amb nosaltres).  

Si la primera lletra després de la “O” es llegeix en sentit invers formen l'acròstic 

“ero cras”, que significa “seré demà o vindré demà”  que és com la resposta del 

Messies a la súplica dels seus fidels.  

Es canten -amb la bella melodia gregoriana o en alguna de les versions en les 

llengües modernes- abans i després del Magnificat a les Vespres d'aquests set dies, 

del 17 al 23 de desembre, i també, una mica resumides, com a verset de l'al·leluia 

abans de l'evangeli de la Missa. 

Mn. Juan Pablo Calvo, rector 

Antífones de la O. ERO CRAS.  
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“Que per sobre de la guerra prevalgui la pau”.   
El Papa Francesc durant el tradicional homenatge i pre-

gària als peus de la imatge de la  Immaculada Concep-

ció a la plaça d'Espanya de Roma va pregar i plorar pel 

poble d' Ucraïna. “per la pau que demanem al Senyor 

des de fa tant de temps.” “Sabem que ets amb ells i 

amb tots els qui pateixen.” El papa Francesc ha reprès 

aquesta  tradició iniciada el 1953 per Pius XII. Tradició 

que va ser interrompuda els dos últims anys a causa de 

la pandèmia.  En el moment en què es referia a Ucraï-

na, el Sant Pare, ha començat a plorar: “Maria Immacu-

lada, avui m’hauria agradat portar-te l’acció de gràcies 

del poble ucraïnès per la pau que fa tant de temps que 

demanem al Senyor. En canvi, encara t’he de portar la 

súplica dels infants, dels ancians, dels pares i mares, 

dels joves d’aquesta terra martiritzada, que pateix tant. 

Però, en realitat, tothom sap que ets amb ells i amb 

tots els qui pateixen, com tu vas estar al costat de la 

creu del teu Fill”.  

Encomanem les intencions del Papa i demanem per 

tants germans nostres que pateixen la persecució i no 

poden viure la seva fe en llibertat a Nicaragua, Cuba, 

centre d Àfrica ... 

 

Intencions de les misses 

Dissabte 17 Vicenç Arona 

Divendres 23 Família Collet Pares 

 

 Horari de celebracions Nadal 2022 

     Divendres 23, de desembre  

        Torns de pregària des de les 10 h a les 17:30 a la capella de Montserrat amb el Santíssim  

Xerrada de Nadal de 17:30 a 18:30  

Dissabte 24 de desembre 

19 h. Missa de vigília de Nadal (missa del pollet) 

23 h. Missa “del Gall” 

 En acabar la "missa del Gall" benedicció del pessebre de la plaça de l' església. 

Diumenge 25 de desembre – Nadal del Senyor 

Misses a les 11 h. (bilingüe) i a les 20 h. 

Dilluns 26 de desembre – Sant Esteve 

Missa a les 19 h. 

Dissabte 31 de desembre 

Missa  a les 19 h. I en acabar  Te Deum d'acció de gràcies  

Després de les campanades missa d’inici d’any  i Vetlla d'any nou fins les 2 h. 

Diumenge 1 de gener  – Santa María Mare de Déu – Any Nou 

Misses a les 11 h. (bilingüe) i a les 20 h. 

Dijous  5 de gener – Vigília de l’Epifania del Senyor 

19:00 h Missa vespertina de l’Epifania 

Divendres 6 de gener – Epifania del Senyor 

Misses 9:30, 11 i 20 h. 

 

Divendres 30 José Piris González 

Dissabte 31 Climent Bosch i Ferrer 

Cantada de nadales a les 
residències i pels carrers 
del poble. 

El dijous 22 de desembre les 

persones que desitgin cantar 

nadales a la gent gran del nostre 

poble i anunciar el naixement de 

l'infant Jesús us podeu apropar a 

les 11 h a la parròquia. Podeu 

portar instruments de percussió. 

Anunciem la Bona Nova, Déu és 

nat.  

Xerrada de Nadal. 

El divendres 23 de desembre durant tot el dia des de les 
10 h acompanyem amb la nostra pregària davant el 

Santíssim fins a les 17:30.  

Després tindrem la xerrada de Nadal fins a les 18:30 a la 
parròquia. Ens preparem per rebre a les nostres vides 

Aquell que va canviar tot. El fill de Déu. Us hi esperem.  


