HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 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 i els primers divendres de mes després de la Missa de les 18h
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Dimarts, dia 15 de 10.30 a 12
3er Diumenge, dia 20 de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 15, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 17, de 14 15 a 15 45

ABSÈNCIES
Mn Manel Mallol; Mn. Lluís Tusquellas i Mn. Javier Jarne del 3 al 8
Mn. Ferran Rodríguez del 18 al 24
Mn. Xavier Argelich 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 1, 2 i 3 de desembre, de 9.30 a 13,30h.
CONCERT DE NADAL
Per les circumstàncies actuals, aquest any, de moment, no serà possible tenir el
tradicional concert de Nadal.
MISSA DEL GALL
Dia 24, a les 23h. Aquest any no hi haurà ressopó ni nadales.
Grup d oració Joves: divendres 18, de 19,30 a 20,30h.Preparació del Nadal.
CAMPANYA DE NADAL DE L ACCIÓ SOCIAL MONTALEGRE
Amb la generositat de molts estem duent a terme una campanya de Nadal
inoblidable. Moltes gràcies a tots.

Full informatiu
Desembre 2020
Calendari litúrgic.
30 al 8. Novena a la Immaculada
Concepció.
6. Diumenge II d Advent.
8. La Immaculada Concepció.
13. Diumenge III d Advent.
20. Diumenge IV d Advent.
25. Nativitat del Senyor.
26. Sant Esteve, protomàrtir .
27. La Sagrada Familia.
(En negreta els dies de precepte)

En la intimitat del Pessebre
Amb el temps d'Advent hem iniciat l'any
litúrgic -la celebració anual dels misteris de
la nostra fe- que marca el ritme espiritual
de tot creient. Durant les quatre setmanes
d'Advent els textos litúrgics ens ajuden a
disposar la nostra ment i el nostre cor per
acollir la vinguda de nostre Senyor
Jesucrist al món. Procurem meditar-los
pausadament amb les llums que ens atorgui
l'Esperit Sant.

Si ho fem així, a la fi d'aquest temps, serem
capaços d'endinsar-nos en el gran misteri de
l'Encarnació i del naixement del Fill de Déu. Al contemplar el Pessebre ens serà
més fàcil ser un personatge més en l'estable de Betlem. Aquest any, per les
circumstàncies actuals, viurem un Nadal especial i una mica diferents. Ens serà
més difícil viure l com ens agradaria: tindrem menys mobilitat i hi haurà menys
manifestacions físiques d'afecte i carinyo. Per això, és el moment de mostrar
aquestes manifestacions al Nen-Déu i a la seva Mare, sense descuidar sant Josep.
Aquests dies sovint aclamem: "Veniu, Senyor Jesús". D'aquí a pocs dies cantarem
nadales celebrant el naixement de el Messies i Redemptor. Quan arribi aquest
moment, si hem sabut aprofitar l'Advent, ens resultarà senzill donar cabuda en el
nostre interior a l'Infant, per abraçar-lo, besar-lo, ballar, cantar-li i dir-li tantes
coses boniques que brollaran de cor sense cap esforç. I aquí estaran, al costat de
l'Infant, tots els nostres familiars i éssers estimats, també els que ens han
deixat durant aquests mesos pandèmics.
Ens omplirem de fe, esperança i caritat, els grans dons que el Nen porta a la terra.
I amb ells, la pau, la joia, la bondat i la prosperitat. Endinsem-nos en la intimitat
del Pessebre i descobrim el significat per a les nostres vides del naixement del
Fill de Déu. Obtindrem seguretat i esperança per afrontar les actuals incerteses
i per superar les pors. Descobrirem el camí de l'Amor de Déu i de l'amor als
altres. Aquest amor que experimentarem en el pessebre al costat de Jesús, Maria
i Josep.
Mn. Xavier Argelich
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