
La força i bellesa d’una Oració
Aquest mes, conegut també com el mes
del Rosari, ens serà fàcil unir aquesta
meravellosa pregària amb les obres de
misericòrdia. No cal insistir en les
meravelles d’aquesta oració tan
arrelada en la pietat popular i tan
recitada pels cristians d’ahir i d’avui.

Voldria que aprofitéssim l’ocasió per
descobrir, mitjançant el res del Rosari,
el Rostre de la Misericòrdia. Com ens
ensenya el magisteri eclesial, es tracta
d’una pregària que ens porta a
contemplar els misteris del Verb
Encarnat, de la seva vida lluminosa
entre nosaltres, de la seva entrega
redemptora i de la seva definitiva
glorificació. Crist és el Rostre de la
Misericòrdia i, per tan, quant realitzem

les obres de la misericòrdia donem a conèixer aquest preciós Rostre. 

Però, a més a més, el Rosari té una gran força -arma poderosa, l’anomenava
Sant Josepmaria- demostrada en tantes ocasions de la història de
l’Església, dels cristians i del món. Resem-lo amb pietat, devoció i confiança
i ens serà més fàcil donar de menjar al famolenc, de beure al assedegat,
vestir el nu, visitar el malalt o empresonat, consolar, ensenyar, corregir,
resar pels vius i els difunts, etc.

Mare nostre, ajuda’ns a contemplar el teu Fill i els teus fills necessitats
recitant filialment aquesta pregària que tan t’agrada.

Mn. Xavier Argelich.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

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
MISSES

Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30 h
i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 11, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 18, de 19.30 a 20.45
(joves)
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Calendari litúrgic
1 Sta. Teresa del Nen Jesús.
2 Diumenge XXVII de durant

l’any.
5.Tèmpores d’acció de gràcies.
7 La Mare de Déu del Roser.
9 Diumenge XXVIII de

durant l’anyi.
12.La Mare de Déu del Pilar.
15 Santa Teresa Jesús.
16 Diumenge XXIX de durant

l’any.
23 Diumenge XXX de durant

l’any.
24 Sant Antoni Maria Claret.
28 Sant Simó i Sant Judes,

apòstols.
30 Diumenge XXXI de durant

l’any.
(En negreta els dies de precepte)

Catequesi de Primera Comunió per a nens i nenes
Els dissabtes d’11 a 12

Començarem el dissabte 1 d’octubre

ABSÈNCIES

Aquest mes no hi ha absències de sacerdots.
Es poden consultar els horaris d’atenció sacerdotal d’aquest curs en el taulell

d’anuncis de l’Església o en la web.

ANY DE LA MISERICÒRDIA

Peregrinació al Santuari de la Misericòrdia de Canet, el proper 22
d’octubre.Inscripcions a Segretaria o per telèfon.

Sortida: a les 10 del matí des de la Plaça Catalunya (davant hotel Oliva Plaça)
Jubileu, Missa i Rosari. Dinar de germanó en el restaurant del Santuari.

Tornada a les 18h a Plaça Catalunya. Preu autobus i dinar: 28� per persona.


