
(joves)

Conèixer la Paraula de Déu
Començàvem l’any recordant que la
Paraula de Déu, Crist, és la nostra
esperança segura. Fomentem el desig
d’aquesta esperança, que, de ben segur,
ens portarà a viure amb més plenitud la
nostra fe.

Per això, cal tenir un coneixement
precís i profund de la Paraula de Déu.
Com més coneguem a Jesucrist més fe,
esperança i caritat tindrem.

Per a conèixer Crist hem d’anar als llocs
encertats. I un d’aquests llocs és la Sagrada Escriptura. En ella trobem recollida
la Paraula de Déu, que se’ns revela en  plenitud en el seu Fill. D’aquí la importància
que té llegir i meditar el Nou Testament. Tot ell ens parla de Jesucrist, mostrant-
lo com “el Fill de Déu fet home, la paraula única, perfecta i indispensable del Pare”
(CEC 65). Això ens condueix a concloure que la lectura atenta, devota i meditada
de la Sagrada Escriptura és la manera més excel·lent de conèixer Jesucrist. Els
evangelis narren “allò que Jesús, el Fill de Déu, tot vivint entre els homes, va fer
i ensenyar” (Dei Verbum, 19).

El nostre anhel per conèixer-lo ens portarà a treure temps per a meditar la
Paraula de Déu. En una societat incapaç d’aturar-se per reflexionar, en la que es
busca constantment la immediatesa en tot, se’ns fa difícil trobar els moments per
dedicar-nos a conèixer el que realment és important: Déu. En canvi, quant
coneixem de veritat a nostre Senyor canvia la nostra manera de viure i de
relacionar-nos amb els altres. La nostra vida es dirigeix, aleshores, encertament,
cap a la felicitat i l’esperança segures. Aconseguim fer nostra la vida de Crist,
viure en plenitud l’Evangeli i per tant recórrer el Camí de la Veritat i de la Vida, i
ajudar als altres a recorre’l. Acostar-nos a Jesús coneixent-lo meditant els seus
fets i les seves paraules ens farà conèixer, també, als altres i en primer lloc a
Maria.

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

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 19, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21

2er Dijous,dia 16, de 2’15 a 3’45

3er Dimarts, dia 21, de 19,30 a 21 
(joves)

Calendari litúrgic

2. La Presentació del Senyor.
5. Diumenge V de durant l’any.
11. Mare de Déu de Lourdes.
12. Sta. Eulàlia. (Diumenge VI).
14. Sants Ciril i Metodi.
19.Diumenge VII de durant l’any.
22. Càtedra de Sant Pere.
26.Diumenge VIII durant l’any.
(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 2 al 5 i del 15 al 21

Mn. Joan Magraner del 2 la 5
Mn. Manel Mallol: del 5 al 10
Mn. Enric Moliné: del 5 al 10

Full informatiu

Febrer 2017
  

CURS PREMATRIMONIAL

del 6 al 10 de febrer de 2017, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria.

CURS DE RECÉS OBERT
per a homes.

dies 30 de març, 1 i 2 d’abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18,00.
Inscripcions a Secretaria


