
4 de desembre de 2022 Número 202, diumenge segon d’advent 

La Immaculada Concepció 

El 8 de desembre, l´Església Catòlica celebra la Immaculada 

Concepció de la Santíssima Verge Maria. Això vol dir que els 

catòlics celebrem aquell designi de Déu pel qual la Mare de Jesús 

va ser preservada del pecat original des del moment mateix en què 

va ser concebuda, és a dir, des de l'inici de la seva vida humana. 

Que Maria hagi estat concebuda sense pecat és una cosa que 

només es pot entendre dins del pla diví de salvació. La Immaculada 

Concepció de Maria constitueix alhora un dogma de fe i, per tant, 

tot catòlic està obligat a creure i defensar aquesta certesa, que 

l'Església preserva com un do únic. Una mica d'història. Un dels 

grans sants pares, Ireneu explica que Maria és la nova Eva que, amb 

la fe i l'obediència, contrapesa la incredulitat i la desobediència 

d'Eva. Aquest paper a l'economia de la salvació exigeix l'absència de 

pecat. Era convenient que, igual que Crist, nou Adam, també Maria, 

nova Eva, no conegués el pecat i fos així més apta per cooperar a la 

redempció. El pecat, que com a torrent arrossega la humanitat, 

s'atura davant del Redemptor i la seva fidel col·laboradora.  

Amb una diferència substancial: Crist és totalment sant en virtut de la gràcia que en la seva humanitat brolla de la 

persona divina; i Maria és totalment santa en virtut de la gràcia rebuda pels mèrits del Salvador. A mitjans segle 

XIX, el Papa Pius IX, després de rebre nombroses comandes de bisbes i fidels de tot el món, en comunió amb tota 

l'Església, va proclamar la butlla “Ineffabilis Deus” (Déu inefable) amb què queda decretat aquest dogma marià: 

“Que la doctrina que sosté que la Beatíssima Verge Maria va ser preservada immune de tota taca de la culpa 

original al primer instant de la seva concepció per singular gràcia i privilegi de Déu omnipotent, en atenció als 

mèrits de Crist Jesús, Salvador del gènere humà, està revelada per Déu i ha de ser per tant ferma i constantment 

creguda per tots els fidels..." El dia triat per a la proclamació del dogma va ser el 8 de desembre de 1854, dia en 

què habitualment se celebra a la Immaculada Concepció.  

En aquella ocasió, des de Roma van ser enviades centenars de coloms missatgers portant el text amb la 

gran notícia. Es creu que uns 400 mil temples catòlics arreu del món van repicar campanes en honor a la 

Mare de Déu. Uns tres anys després, la Mare de Déu, en una de les seves aparicions a Lourdes, es va 

presentar davant la humil pastoreta Santa Bernardeta Soubirous amb aquestes paraules: “Jo sóc la Imma-

culada Concepció”. Actualment són milers les esglésies a tot el món que estan dedicades a l'advocació de 

La Immaculada i milions els fidels que li professen una particular devoció. Beneïda tu María, plena de gra-

cia en la teva Inmaculada Concepció.                                                         

Mn Juan Pablo Calvo, rector 
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«La Inmaculada es fruto del amor de Dios que salva el mundo». «¡Qué bella es 
nuestra Madre que pone su mirada de amor sobre nosotros!» Francisco (8/12/2013) 

Durant tot el temps d'advent podreu adquirir diferents productes de Nadal a la 

parada  de l'entrada de la parròquia. Dolços, galetes, sabons artesans i molt 

més..  I en combinació amb els tres últims números del Primer Premi del 

Sorteig de la Loteria Nacional de Nadal del dia 22 de desembre de 2022, 

pots aconseguir una magnífica panera. Conservem entre tots el nostre 

patrimoni i ajudem les persones més necessitades. 

Podeu col·laborar també per BIZUM parroquial 06456 

Parada de Nadal i rifa d’una panera  

Consagració a la Immaculada, per San  Maximiliano Kolbe  

 "Oh Immaculada, reina del cel i de la terra, refugi dels peca-

dors i Mare la nostra amorosíssima, a qui Déu va confiar l'eco-

nomia de la misericòrdia.  

Jo... pecador indigne, em postro davant teu, suplicant que 

acceptis tot el meu ésser com a cosa i possessió teva.  

A tu, Oh Mare, ofereixo totes les dificultats de la meva ànima i 

el meu cos, tota la vida, mort i eternitat.  

Disposa també, si ho desitges, de tot el meu ésser, sense cap 

reserva, per complir el que de tu ha estat dit: "Ella t'aixafarà el 

cap" (Gen 3:15), i també: "Tu has derrotat totes les heretgies 

al món".  

Fes que a les teves mans puríssimes i misericordioses em con-

verteixi en instrument útil per introduir i augmentar la teva 

glòria en tantes ànimes tèbies i indiferents, i així, augment 

quan sigui possible el benaurat Regne del Sagrat Cor de Je-

sús.  

On tu entres oh Immaculada, obtens la gràcia de la conversió i 

la santificació, ja que tota gràcia que flueix del Cor de Jesús 

per a nosaltres, ens arriba a través de les teves mans”.  

Ajuda'm a lloar-te, Oh Verge Santa, dona'm força contra els 

teus enemics." 

Nova pàgina web de la parròquia.  
Com ja avançàvem en el butlletí 200, amb el nou any litúrgic iniciem també una nova etapa de la 
nostra pàgina web.  Gracies a l’ajut de la Mare Déu , ja l’hem publicat, encara que hi seguim 
treballant, us animem a visitar-la, al https://parroquiasantjoanvdm.com 


