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

Homes

3er Diumenge, dia 15 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 17 de 10.30 a 12

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 12, de 14’15 a 15’45

ABSÈNCIES
Mn Manel Mallol del 5 al 10
Mn. Lluís Tusquellas del 3 al 9
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 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 14 a les 20.30h.

Full informatiu
Desembre 2019
Calendari litúrgic.

Dies d'espera i esperança

Amb l'Advent iniciem un temps d'espera;
però una espera que el Senyor ve a
convertir en esperança. L'experiència ens
mostra que ens passem la vida esperant:
quan som nens volem créixer; en la
joventut aspirem a un amor gran, que ens
ompli; quan som adults busquem la
realització en la professió; quan arribem a
l'edat avançada aspirem al merescut
descans. No obstant això, quan aquestes
(En negreta els dies de precepte)
esperances es compleixen, o també quan
naufraguen, percebem que això, en
realitat, no ho era tot. Necessitem una
esperança que vagi més enllà del que podem imaginar, que ens sorprengui. Així,
encara que existeixen esperances més o menys petites que dia a dia ens
mantenen en camí, en realitat, sense la gran esperança -la que neix de la Fe
en Déu i del seu Amor als homes - totes les altres són insuficients.
30 al 8. Novena a la Immaculada
Concepció.
1. Diumenge I d’Advent.
8. La Immaculada Concepció.
15. Diumenge III d’Advent.
22. Diumenge IV d’Advent.
25. Nativitat del Senyor.
26. Sant Esteve, protomàrtir .
29. La Sagrada Familia.

Com diu el Papa Francesc: "El temps d'Advent ens torna l'horitzó de
l'esperança, una esperança que no decep perquè està fundada en la Paraula de
Déu. Una esperança que no decep, senzillament perquè el Senyor no decep
mai". El nostre temps present té un sentit perquè el Messies, esperat durant
segles, neix a Betlem. Al venir Crist entre nosaltres, ens ofereix el do del seu
amor i de la seva salvació. Pels cristians l'esperança està animada per una
certesa: el Senyor és present al llarg de tota la nostra vida, a la feina i en els
afanys quotidians; ens acompanya i un dia eixugarà també les nostres llàgrimes.
Recorrem aquestes setmanes amb aquesta espera atenta i alegre, i, alhora, plena
d'esperança, contagiant-la als altres i de manera especial als joves, a qui els pot
faltar raons per esperar. El Nen Jesús, Maria i Josep ens esperen a Betlem. Allí
volem arribar amb tota la família! Bon Nadal!
Mn. Xavier Argelich

MISSA DEL GALL
Dia 24, a les 23h. Després, ressopó i nadales.
Grup d’oració: dissabte 21, de 19 a 20h.
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