
Fill de Déu encarnat
Arribada la plenitud dels temps, el Fill de
Déu, la segona Persona de la Santíssima
Trinitat es va fer home al si virginal de
Maria.

Durant aquestes quatre setmana d'Advent
podrem acompanyar la nostra Mare, la Mare
de Déu, revivint els moments més
entranyables de la vostra vida. L'ambaixada
de l'arcàngel Gabriel amb aquesta salutació
tan plena de significat: Au Maria, plena de
gràcia, el Senyor és amb tu. I la resposta
ràpida i confiada de Maria: feu-vos en mi
segons la vostra paraula. A l'encant

d'aquestes paraules, el Verb es va encarnar. El Fill de Déu es fa home per
rescatar-nos i fer-nos fills de Déu. No podem no sorprendre'ns davant aquesta
meravellosa realitat: Déu fet home. Amb quin Amor tan gran ens estima el Senyor!

Recordem com es duu a terme aquest misteri tan immens. Alguns ho vam aprendre
de memòria quan ens preparàvem per rebre la primera comunió, segur que ho
recordeu: “L'encarnació del Fill de Déu es va realitzar formant l'Esperit Sant de
les puríssimes entranyes de la Mare de Déu un cos perfectíssim i creant una ànima
nobilíssima que va unir aquell cos; al mateix instant a aquest cos i ànima es va unir
el Fill de Déu; i d'aquesta sort el que abans només era Déu, sense deixar de ser-
ho, va quedar fet home”.

En encarnar-se, la 2a Persona de la Santíssima Trinitat assumeix la naturalesa
humana i, per tant, a Jesucrist hi ha una única persona -el Verb- i dues
naturaleses, la divina i la humana. Aquesta unió es coneix com la unió hipostàtica,
la unió de les dues naturaleses a la Persona (hipòstasi) del Fill.

Aquests dies també contemplarem i acompanyarem Maria camí de Betlem i, un cop
aquí, ens alegrarem amb Ella en veure néixer Jesús i l'adorarem i l'omplirem de
mostres d'afecte i amor.

Bon Nadal! Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
LÕESGLÉSIA 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 (exc. divendres)

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 de 17h a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les

18h i fins a les 19h.
RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 18 de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12

Homes

2º Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 15, de 14Õ15 a 15Õ45

Calendari litúrgic.
30 al 8. Novena a la Immaculada

Concepció.
4. Diumenge II dÕAdvent.
8. La Immaculada Concepció.
11. Diumenge III dÕAdvent.
12. Mare de Déu de Guadalupe.
18. Diumenge IV dÕAdvent.
25. Nativitat del Senyor.
26. Sant Esteve. 
27. Sant Joan Evangelista.
30. La Sagrada Familia.

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES

Mn. Javier Jarne del 5 al 11, 13 y 16
Mn. Xavier Argelich del 10 al 15

Mn. Josep Miquel Bombardó del 17 al 22
Mn. Manel Mallol del 26 al 31

Mn. Ferran Rodríguez del 19 al 24

CONCERT DE NADAL

Coral Ucraïnesa de la Paròoquia de Sant Josafat i Santa Mònica. Entrada inversa
a benefici dÕUcraïna. Dia per concretar.

MISSA DEL GALL

Dia 24, a les 23h. A continuació hi haurà ressopó i nadales.

Joves: divendres 10 i 17, de 19,30 a 20,30h. Aprendre a estimar i grup oració.

CAMPANYA DE NADAL DE LÕACCIÓ SOCIAL MONTALEGRE

Amb la generositat de molts estem duent a terme una campanya de Nadal
inoblidable. Moltes gràcies a tots.

*Grup dÕOració: divendres 23 de 19,30 a 20,30h.
PEREGRINACIÓ A FÀTIMA 

del 24 al 26 de Març
Informació i Inscripcions a Secretaria

Full informatiu
Desembre 2022


