HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres, feiners: de 9 a 20
Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges: de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20
MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*
Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
El tercer dissabte, a les 11, Missa en llatí
(* En castellà)
EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

RECESSOS DE GENER
Dones
3er
3er
3er
3er

Homes

Divendres, dia 16, de 19.30 a 21
Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12
Dimarts, dia 20, de 16.30 a 18

2on Dilluns, dia 12, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 15*, de 14.15 a 15.45
3er Dilluns, dia 19, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.45
*traslladat per ser festiu l’1

ABSÈNCIES
Mn. Pere Guitart, del 1al 6
Mn. Enric Moliné, del 13 al 31

Properes activitats:

–Curs de qüestions sobre el matrimoni, per a promesos amb data de casament, als
divendres, del 16 de gener al 20 de febrer, a les 20 hores.
–Peregrinació a Lourdes, en autocar, del divendres 20 al diumenge 22 de febrer.
Més informació i inscripcions, al despatx.

Gener 2009
Calendari litúrgic
1 Santa Maria Mare de Déu
2 Sant Basili i Sant Gregori
3 Santíssim Nom de Jesús
4 Diumenge II després de Nadal
6 Epifania del Senyor
11 Diumenge: Baptisme del Senyor
17 Sant Antoni Abat
18 Diumenge II durant l’any
21 Santa Agnès
22 Sant Vicenç
23 Sant Ildefons
24 Sant Francesc de Sales
25 Diumenge III durant l’any
Conversió de Sant Pau
26 Sant Timoteu i Sant Titus
28 Sant Tomàs d’Aquino
31 Sant Joan Bosco

La celebració de la Solemnitat de
Santa Maria Mare de Déu marca el
començament d'un nou any. És un
any que ens asseguren que serà
difícil, amb una crisi que es preveu
dura i complicada i que pot fer-se
notar molt, especialment per les
persones que ja passen dificultats
ara mateix.

Com sempre, i sobretot en
moments de dificultats, hem de mirar
amunt, amb confiança. Demanem
ajuda a la nostra Mare Santa Maria,
a la que l'Església confia l'any que
comença. Demanem per nosaltres i
per les nostres famílies. I demanem
també –i ensenyem-ho a fer als
nostres fills– per tantes i tantes
Amb lletra negreta, els dies de precepte
famílies que formen part de la nostra
societat i que es veuen potser
impotents davant els problemes: viurem així una solidaritat que comença en
el record davant Déu dels germans necessitats, i que continuarà com calgui
amb altres tipus d'ajuda que estiguin al nostre abast.
Les èpoques de crisi poden ser, més encara han d'ésser, moments de
creixement personal i de desenvolupar aquells valors que ens ajuden a
sortir de nosaltres mateixos i donar-nos als altres. També en això ens
ajudarà Maria si li demanem.
El diumenge 18 començarà, –com cada any–, l‘octavari d'oracions per la
unió dels cristians –una necessitat cada dia més clara– que acabarà el dia
25, festa de la conversió de Sant Pau
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