
La Paraula s’ha fet carn
Comencem l'any litúrgic amb el temps

d'Advent, en el que els cristians ens
preparem pel nou adveniment de nostre
Senyor Jesucrist al final dels temps i per
celebrar el seu naixement, al complir-se
la plenitud dels temps, a Betlem.

L'amor de Déu vers els homes es tan gran
que es fa un de nosaltres: el Verb de
Déu, la Paraula, s'encarna en el si virginal
de Maria. Déu, que mai ha abandonat a les
seves creatures, surt al seu encontre.
Ell, que ha fet tot mitjançant la seva
Paraula, envia el seu Fill al món per a que

tots nosaltres puguem trobar-lo, escoltar-lo i tornar a Ell un cop hem acceptat la
seva Paraula, els seus designis amorosos en vers nostre.

L'Encarnació i el Naixement del Verb suposen un abans i un després per a tota la
humanitat. Que la celebració del Nadal, precedida de l'Advent, suposi un nou
impuls a la nostre vida cristiana. Preparem-nos per escoltar i meditar, un cop més,
els esdeveniments que seran proclamats des del faristol: l'anunci de l'Àngel a
Maria, las deliberacions de sant Josep, el goig d'Elisabet, el naixement en un
establia de Betlem, l'anunci als pastors, el cant dels Àngels, l'adoració dels Reis
Mags, etc. Estiguem disposats a escoltar i rebre en el nostre cor la bona nova de
Nadal, la joia de la vinguda del Fill de Déu, que ens porta les seves Paraules de vida
i salvació.

Alimentem, durant aquets dies, la nostre vida espiritual amb els texts sagrats que
la litúrgia ens presenta, i fomentem la il·lusió de la vinguda de Crist a la terra.
Visquem aquesta alegre espera tenint especial cura de l'Eucaristia dominical. Els
ciris de la corona d'Advent que encendrem cada diumenge il·luminaran el nostre
cor per donar cabuda i estada a la Paraula, al Nen Jesús, que naixerà a Betlem. 

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*

(*en castellà)

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 19h.

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 17 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 12, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 14, de 2’15 a 3’45
3er Dimarts, dia 19, de 19.45 a 21

(joves)

Calendari litúrgic.

30 al 8. Novena a la Immaculada
Concepció.

3. Diumenge I d’Advent.
8. La Immaculada Concepció.
10. Diumenge II d’Advent.
17. Diumenge III d’Advent.
24. Diumenge IV d’Advent.
25. Nativitat del Senyor.
26. Sant Esteve, protomàrtir .
31. La Sagrada Familia.
(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES

Mn Ferran Rodríguez del 5 al 10
Mn. Joan Juventeny del 26 al 31

NOVENA A LA IMMACULADA

Del 30 de novembre al 8 de desembre, a les 19h, Missa i cant de la Salve. 

El dia 8 a les 12h.

CURS DE RECÉS OBERT PER A DONES

Dies 11, 12 i 13 de desembre, de 9.30 a 13h.
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 

En el 1r aniversari del traspàs del Prelat de l’Opus Dei, Mns. Xavier Echevarría,
dimarts 12 a les 19h.

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 16 a les 20.30h.

MISSA DEL GALL

Dia 24, a les 23h. Després, ressopó i nadales.
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