
Testimonis de la vinguda del
Senyor

Déu ve! Aquesta breu exclamació obre el
temps de l'advent i ressona durant aquestes
setmanes de preparació per al naixement
del Fill de Déu. 

És un temps d'alegre espera que ens porta a
preparar-nos personalment i a preparar les
nostres llars i el nostre entorn per donar-li
la millor benvinguda a nostre Redemptor, el
nostre Déu. Per això procurarem, en primer
lloc, preparar les nostres ànimes per a que
hi trobi una digne morada. Aquests dies,

nodrirem la nostra vida espiritual amb els textos sagrats que la litúrgia ens
presenta i fomentarem la il·lusió de la vinguda de Crist a la terra.

I, al mateix temps, procurarem adornar el nostre món de manera que quan arribi
trobi un ambient festiu, ple d'alegria, de pau, de caritat i de molta fe. Per tant,
esmerem-nos en decorar i il·luminar bé les nostres llars i les nostres ciutats.

En una societat com la nostra, cristiana però cada vegada més paganitzada,
l'Advent és una bona ocasió per donar testimoni de la vinguda de Déu al món.
Demostrem la nostra fe en la manera d'actuar i de celebrar les festes que
s'apropen. La certesa de la vinguda de Crist 

ens ajudarà a viure aquest gran esdeveniment en actitud de pregària i de renovada
esperança. Ens facilitarà viure els costums cristians propis d'aquestes festes. La
Corona d'Advent, el pessebre, l'arbre de Nadal, el Nen Jesús, els àpats familiars,
la celebració de l'Epifania, etc. ens introduiran en el gran misteri de la vinguda del
Senyor que vol habitar entre nosaltres i mostrar el seu gran amor per als homes.

Les espelmes de la Corona d'advent que cada diumenge encendrem, il·luminaran el
nostre interior per donar cabuda i refugi 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 16 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 11, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 13, de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic.

30 al 8. Novena a la Immaculada
Concepció.

2. Diumenge I d’Advent.
8. La Immaculada Concepció.
9. Diumenge II d’Advent.
16. Diumenge III d’Advent.
23. 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 Manel Mallol del 5 al 10 i del 26 al 31
Mn. Joan Juventeny del 26 al 31

Mn. Xavier Riera del 1 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 10, 11 i 12 de desembre, de 9.30 a 13,30h.
CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 

En l’aniversari del traspàs del Prelat de l’Opus Dei, Mns. Xavier Echevarría,
dimecres 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 15 a les 20.30h.

MISSA DEL GALL

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

Grup d’oració: divendres 21, de 19 a 20h.
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