HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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 (excepte divendres)
MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

Octubre 2022

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous de 17 a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les
18 i fins a les 19h.
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 16 de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 18, de 10.15 a 12

1er Dimarts, dia 4, de 19.30 a 21
1er Dijous, dia 6, de 14.15 a 15.45

SANTA MISSA
d'acció de gràcies
Dissabte 15 d'octubre a les 12 hores
per la finalització de les obres de rehabilitacióEucaristia solemne
presidida pel vicari de l'Opus Dei per a Catalunya
Mn. Ignasi Font Boix
ABSÈNCIES
Mn. Mjchal Twarkowski del 21 al 23
Mn. Josep Miquel Bombardó del 27 al 2.XI

Activitats del mes
* De dilluns a dissabte, a les 17,15h, rés del Sant. Rosari a la Capella
de la Miraculosa, excepte els dijous que es resarà durant l'Adoració
Eucarística. *
Aprendre a estimar-se, divendres 14 de 19,30 a 21h.
* Grup de Pregària: divendres 28 de 19,30 a 20,30h.
* Curs Prematrimonial de el 7 al 11 de novembre de 19,30 a 21h

Calendari litúrgic

2 Diumenge XXVII de durant
lÕanyi.Sants Àngels de la Guarda.
Aniv. Fundació de lÕOpus Dei.
5.Tèmpores dÕacció de gràcies.
7. Mare de Déu del Roser.
9 Diumenge XXVIII de durant
lÕany.
12.La Mare de Déu del Pilar.
15. Sta. Teresa de Jesús.
16 Diumenge XXIX de durant
lÕany.
18 Sant lluc,Evangelista.
23 Diumenge XXX de durant
lÕany.
30.Diumenge XXXI de durant
lÕany.

Fill únic de Déu

Per poder viure en Crist cal que coneguem
qui és Ell. La nostra fe ens ensenya que
Déu és un i tri. Un únic Déu i tres
Persones divines: Pare, Fill i Esperit Sant.
Una professió de fe molt antiga, el Símbol
Atanasià, ens pot ajudar a entendre
aquest gran misteri de la nostra fe.
Afirma: “aquesta és la fe catòlica: que
venerem un sol Déu en la Trinitat
santíssima i la Trinitat en la unitat. Sense
confondre les persones, ni separar-ne la
substància. Perquè una és la persona del
Pare, una altra la del Fill i una altra la de
l'Esperit Sant. Però el Pare, el Fill i
l'Esperit Sant són una sola divinitat, els
En negreta els dies de precepte.
correspon igual glòria i majestat eterna.”
Cadascuna de les persones és Déu, però
no són tres déus sinó un únic Déu. “El Pare
no ha estat fet per ningú, ni creat, ni engendrat. El Fill procedeix només del
Pare, no fet, ni creat, sinó engendrat. L'Esperit Sant procedeix del Pare i del
Fill, no fet, ni creat, ni engendrat, sinó procedent.”
Per dur a terme la salvació de la humanitat, per Redimir l'home, la Segona
Persona de la Santíssima Trinitat, el Fill, es va fer home al si virginal de Maria.
Jesucrist és el Fill de Déu encarnat, fet home i per tant és Déu i home
veritable. És el Fill únic de Déu, fet home. És l'Ungit (Crist) de Déu Salvador
(Jesús). “És Déu, engendrat de la mateixa substància que el Pare, abans del
temps; i home, engendrat de la substància de la seva Mare santíssima en el
temps.”
Ens pot semblar difícil comprendre això, però saber-ho ens ajuda a viure en
Ell, a confiar en Ell, a saber acudir com a germans a Ell i a desitjar estimar-lo
amb tot el nostre ésser. En pregar aquest mes el rosari anirem descobrint els
meravellosos misteris del Fill de Déu fet home.
Mn. Xavier Argelich
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