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Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

Març 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
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

Dimarts, dia 16, de 10.30 a 12
Dimarts, dia 16, de 16.30 a 18
Divendres, dia 19, de 19.30 a 21
Diumenge, dia 21, de 10.15 a 12

Al llarg de tot el mes de març
continuem dins del temps litúrgic de
la Quaresma, amb les seves
7 Diumenge III de Quaresma
característiques i esperit propi. A
14 Diumenge IV de Quaresma
mitjans mes, el dia 19, la Quaresma
19 Sant Josép, espòs de la Verge Maria
podria dir-se que fa una excepció,
21 Diumenge V de Quaresma
s'interromp en certa manera, per a
25 L’ Anunciació del Senyor
la celebració de la Solemnitat de
28 Diumenge de Rams
Sant Josep, espòs de Maria. Ell va
ser la persona escollida per Déu per
Amb lletra negreta, els dies de precepte
a vetllar, junt amb Maria, els primers
anys de la vida de Jesús en el món.
Són le persones que amb mes intimitat varen tractar al Senyor. No és estrany que
Santa Teresa digui de Josep algunes coses que hauríem de tenir sempre presents
els cristians:

Calendari litúrgic

1er Dilluns, dia 1, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 8, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 11, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 16, de 14.15 a 15.45

Curset per a senyores
EL MATRIMONI EN ELS ANYS DE LA MADURESA
Els dimecres, del 3 al 24 de març, a les 19 hores
CURSOS DE RECÉS
Per a dones, del dimarts 23 al dijous 25 de març
de 10.30 a 12 i de 16.30 a 18
Per a homes, del dijous 25 al dissabte 27 de març,
de 11 a 13.30 i de 16.30 a 18
El dia 18, Diumenge de Rams
Els rams es beneiran abans de la missa de les 12.00

«Sólo pido por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por
experiencias el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle
devoción. En especial, personas de oración siempre le habrían de ser aficionadas;
que no sé cómo se puede pensar en la Reina de los Ángeles en el tiempo que
tanto pasó con el niño Jesús, que no den gracias a San José por lo bien que les
ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este
glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Plega al Señor no haya yo
errado en atreverme a hablar en él; porque aunque publico serle devota, en los
servicios y en el imitarle, siempre he faltado. Pues él hizo, como quien es, en hacer
de manera que pudiese levantarme y andar y no estar tullida.»
La festivitat de Sant Josep, que ja se celebrava en nombrosos llocs, es va fixar
en aquesta data durant el segle XV i després es va estendre a tota l'Església com
festa de precepte en 1621. El Papa Pius IX el va nomenar, el 1847, Patró de
l'Església universal. La paternitat de Sant Josep arriba no només a Jesús –de qui
va fer les vegades de pare–, sinó a la mateixa Església, que continua en la terra
la missió salvadora de Crist. Així ho va reconèixer el Papa Juan XXIII a l'incorporar
el seu nom al Cànon Romà de la Santa Missa, perquè tots els cristians –en el
moment que Crist es fa present en l'altar– venerem la memòria del que va gaudir
de la seva presència física en la terra.
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