HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

Gener 2010

De dilluns a divendres, feiners, 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 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17.30 a 20

Calendari litúrgic

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 DEL MES
Dones
3er
3er
3er
3er

Homes

Divendres, dia 15, de 19.30 a 21
Diumenge, dia 17, de 10.15 a 12
Dimarts, dia 19, de 10.30 a 12
Dimarts, dia 19, de 16.30 a 18

1er Dilluns, dia 4, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 11, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 19, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Perarnau, del 1 al 6 i del 19 al 25
Mn. Vall, del 1 al 6
CONCERT DE REIS
El diumenge dia 3, a les 19.30 (desprès de la Missa de les 19 hores)

PROPERES ACTIVITATS
Curs de qüestions sobre el matrimoni, per a promesos amb data de casament, del 8
al 12 de febrer, a les 20 hores.

Més informació i inscripcions, al despatx.

1 Santa Maria Mare de Déu
2 Sant Basili i Sant Gregori
3 Diumenge II després de Nadal
El Santíssim Nom de Jesús
6 Epifania del Senyor
10 Diumenge: Baptisme del Senyor
17 Diumenge II durant l’any
21 Santa Agnès
23 Sant Ildefons
24 Diumenge III durant l’any
25 Conversió de Sant Pau
26 Sant Timoteu i Sant Titus
28 Sant Tomàs d’Aquino
31 Diumenge IV durant l’any
Amb lletra negreta, els dies de precepte

COMENÇAMENT DE L'ANY 2010

En els moments de fi i començament
d'any, la consciència del pas del temps
es fa molt més viva. Certament el
temps passa molt de pressa, solem dir
que el temps vola. El seu pas és
inexorable i ningú el pot detenir. Els
cristians som conscients que estem en
el món per a santificar-nos, i que la vida
eterna dependrà de com hàgim sabut
viure i estimar Déu i als altres en
aquesta vida present. Per això cada
moment de la nostra vida és important.
Podem imaginar-nos que cada segon
és com un contenidor que passa a
l'eternitat per a no tornar mai mes, i en
aquest moment nosaltres el carreguem
de contingut, de riquesa.

Conten d'un actor famós que,
trobant-se en el llit de mort, parlant
amb l'amic que estava amb ell en aquells moments, mirant-se les mans, es
lamentava: estan buides... Pensava en la pròxima trobada amb Déu i mostrava
d’aquesta manera gràfica el que ell pensava que havia estat la seva vida: el temps
havia transcorregut però era conscient de no haver-lo aprofitat, no l’havia omplert
de contingut i a l'hora suprema de donar comptes a Déu de com havia administrat
aquell tresor, no podia presentar cap fruit.
Una reflexió de Sant Josepmaría ens pot ajudar: "El temps és el nostre tresor,
els ‘diners’ per a comprar l'eternitat" (Solc 882).
Valorem el tresor del temps, procurem aprofitar-lo, omplir-lo d'obres bones,
d'amor a Déu i al proïsme, perquè el temps passa, però el contingut que nosaltres
hàgim posat en ell ens esperarà en l'eternitat. Només aquestes obres travessen
la barrera de la mort i acompanyen al ser humà mes allà d'aquesta vida.
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