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a Sant Jeroni, a Montbau
ESGLESIA DE LES LLARS MUNDET

A l’altar lateral esquerra, mirant a
l’altar major, els tres mags, arribant al
nen Jesús. Un any mes la tradició cristiana de l’adoració dels mags a l’infant Déu
a pres forma, gràcies al sentit artístic i la
dedicació del Senyor Guillem Bella.
Bon Any 2019 a tots!!

ELS PASTORS AMB ELS RAMATS

PER ANAR A LA COVA
s’ha de fer cami ...

El Poble ha rebut la visita d’una gran
llum, però no tots l’han volgut rebre...

AGENDA
PESSEBRE A SANT JERONI
Els mags també vant arribant al
pessebre de Sant Jeroni, gentilesa del
matrimoni Ricard Xifreu i Pilar Alvarez.

Grup de Caritas Parroquial. Propera
reunió el dilluns, dia 7 de gener 2019, a
les 17 hores, als locals parroquials.

A la cova podem veure a
Maria, amb el nen. També el
bou, que li dona calor.
L’àngel que a sobre de la cova
indica als que s’acosten
cercant al nen.
L’estrella també és un altra
indicador per als pastors i els
reis. El nen passaria
desapercebut sense aquests
indicadors.

¿Busques compartir la fe a la
Universitat?

Safor Mundet
El dilluns, a les 14:30 hores
es reuneix un grup a un local
adjunt a l’església del Campus
per compartir pregària i
vivencies.

www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

