
Misericordiae et misera
Al finalitzar l’any de la misericòrdia i al
començar l’Advent, el Papa Francesc ens
ha sorprès amb una meravellosa carta
amb aquest títol que fa referència a
l’encontre de la misericòrdia divina amb
la misèria de l’home. És el misteri de
l’amor de Déu que ve a trobar al pecador.
I és per això pel que ens preparem
durant l’Advent: per a la vinguda del
Redemptor. El naixement del Nen-Déu
que ve a salvar a tots els homes i dones
de tots els temps, que ve en cercar els
escarriats, a aquells que tan sovint ens

allunyem voluntàriament d’Ell. Què important és preparar-se el millor possible per
a celebrar aquest gran misteri de l’Amor misericordiós del nostre Déu.

Prenent nota del que el Sant Pare ens proposa, podem viure aquest temps fort de
l’Església fent nostres els seus paternals consells: Escoltar la Paraula de Déu, en
la que fem un recorregut de la història de la nostre salvació com una incessant
obre de misericòrdia que se’ns anuncia, i ser, a la vegada, transmissors d’aquesta
Paraula; Apropar-nos al Sagrament de la Reconciliació, tan present durant aquest
any Sant que em viscut, en el que experimentem l’abraçada del Pare que surt al
nostre encontre per a restituir-nos de nou la gràcia de ser fills seus; Consolar,
que és mantenir viva l’esperança que prové de la fe en el Senyor ressuscitat,
Consol que s´ha de donar especialment en les famílies, davant els reptes i les
dificultats actuals.

El Sant Pare conclou fent una crida a instaurar la cultura de la misericòrdia,
plasmada en l’oració assídua i en la pràctica de les obres de misericòrdia. Estem
en el temps de la Misericòrdia per a tots i per a cadascú, per a que ningú pugui
pensar que està fora de la proximitat de Déu i de la potència de la seva tendresa.

Us animo a llegir i meditar detingudament aquesta preciosa carta del Papa. Bon
Nadal! Mn. Xavier Argelich.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20

Dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges i festius de 10 a 13 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30h, 
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 15, de 2’15 a 3’45
3er Dimarts, dia 20, de 19,30 a 20,45

(joves)

Calendari litúrgic.

30 al 8. Novena a la Immaculada
Concepció.

3. Sant Francesc Xavier.
4. Diumenge II d’Advent.
8. La Immaculada Concepció.
11. Diumenge III d’Advent.
18. Diumenge IV d’Advent.
25. Nativitat del Senyor.
26. Sant Esteve, protomàrtir .
30. La Sagrada Familia.
(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES

Mn Xavier Argelich del 3 al 8 
Mn. Joan Magraner del 26 al 31

CURS DE RECÉS OBERT PER A DONES

Dies 13, 14 i 15 de desembre
de 9,30 a 13,30

CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
en sufragi pel servent de Déu José María Hernández Garnica,

en l’aniversari del seu traspàs, el dilluns 12 a les 19,00h.
CONCERT DE NADAL

Com ja és tradicional, la Coral de Canigó ens obsequiarà amb
un concert de cançons nadalenques, a l’església, el dissabte dia 17 a les 20,30h.

MISSA DEL GALL

Dia 24, a les 23,00 hores
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