Nosaltres, aquest Nadal,

Com Josep,

amb tot el goig,

l’home bo i just,

l’home que estimava Maria
amb tot el cor,

l’home capaç de descobrir
el que Déu li demanava

i amb l’esperit ben obert,
celebrem la vinguda
enmig nostre

del Fill de Déu fet home.

i seguir-ho malgrat

totes les incerteses...

PROGRAMA DE NADAL 2013 P. SANT JOSEP

Com Maria,

Dimarts 24 de desembre:
Vetlla de Nadal a les 23:30 h. Missa del Gall, a les 24 h,
amb la Torronada. A la Providència, a les 21 h.

filla del seu poble,

Dimecres 25 de desembre, Nadal
Missa a les 11 h i a les 12:30 h. A la Providència, 10 h.
(No hi haurà missa ni a les 9 h ni a les 20 h)

la dona senzilla,

la dona plena de fe,

la dona atenta a les crides

Dijous 26 de desembre, Sant Esteve
Missa a les 11 h i a les 20 h. A la Providència, a les 10 h.

i a les promeses de Déu

Diumenge 29 de desembre, la Sagrada Família
Horari habitual. A les 11 h. celebració de les noces d'or i
d'argent dels matrimonis que les han fet en aquest any.

a ell amb un total confiança...

Dimarts 31 de desembre
Missa a les 11 h. A les 20 h, Missa per la Pau, organitzada
per Justícia i Pau i monitors de l’Aspirantat de Sant Josep.

i que es va entregar

Que tinguem tots un bon Nadal,
i que la tendresa de Déu
ens acompanyi sempre!

Dimecres 1 de gener, Sta. Maria, Mare de Déu i Dia de la pau.

Missa a les 11 h, 12:30 h i 20 h. A la Providència, 10 h.
(No hi haurà missa a les 9 h)
Dissabte 4 de gener.
Presentació DVD sobre la Parròquia Sant Josep produït per
You Faith TV i concert d’orgue per Jordi Membrado a
benefici de la restauració de l’orgue parroquial, a les 19 h.
Diumenge 5 de gener. Diumenge II després de Nadal
Horari habitual de diumenge. A les 20 h, missa de
l’Epifania.
Dilluns 6 de gener, L'Epifania del Senyor (Els Reis)
Horari habitual de diumenge.

www.santjosepbadalona.com

