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

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 MARÇ

3er
3er
3er
3er

Homes

Diumenge, dia 15, de 10.15 a 12
Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12
Dimarts, dia 17, de 16.30 a 18
Divendres, dia 20, de 19.30 a 21

2on Dilluns, dia 9, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45
3er Dilluns, dia 16, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 17, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.

Calendari litúrgic
1 Diumenge I de Quaresma
8 Diumenge II de Quaresma
15 Diumenge III de Quaresma
19 Sant Josép, espòs de la Verge Maria
22 Diumenge IV de Quaresma
25 L’ Anunciació del Senyor
29 Diumenge V de Quaresma

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)

Dones

Març 2009

Pere Guitart, del 3 al 8
Josep Vall, del 3 al 8
Ferran Blasi, del 3 al 8
Ramon Bosch, del 3 al 8
Pere Guixer, el 5
Manel Esteruelas, el 9 i el 16

VIACRUCIS DURANT LA QUARESMA
Tots els Divendres de Quaresma es fa l’exercici del Viacrucis a les 18.30
CURSOS DE RECÉS QUARESMALS OBERTS
Per a dones: dies 10, 11 i 12 de març
matins: de 10.30 a 12; i tardes: de 16.30 a 18
Per a homes: dies 2, 3 i 4 d’abril, en sessions de matí i tarda

El mes passat recordàvem que la
Quaresma és un temps fort de la
litúrgia. L'Evangeli ens parla dels
40 dies que Jesús va passar al
desert, en actitud de pregària i fent
penitència, abans de començar els
tres anys de predicació pels
camins de Palestina.

En record d'aquells dies també la
nostra Quaresma té una durada
igual, i a imitació de Jesús en el
desert, ha de ser un temps de
pregària i de penitència. El Sant Pare Benet XVI, en un missatge recent
ens deia:
Amb lletra negreta, els dies de precepte

«La Quaresma és el temps privilegiat de la peregrinació interior cap a
Aquell que és la font de la misericòrdia. És una peregrinació en la qual Ell
mateix ens acompanya a través del desert de la nostra pobresa, sostenintnos en el camí cap a l'alegria intensa de la Pasqua.
»Fins i tot en la "vall fosca" de què parla el salmista (Sal 23,4), mentre el
temptador ens mou a desesperar-nos o a confiar de manera il·lusòria en
les nostres pròpies forces, Déu ens guarda i ens sosté. Efectivament, avui
el Senyor escolta també el crit de les multituds famolenques d'alegria, de
pau i d'amor».
El dia 19 celebrarem la solemnitat de Sant Josep. És un sant
entranyable, que va tenir la missió d'acompanyar Jesús durant els primers
anys de la seva vida a la terra, de protegir-lo i de vetllar per la Sagrada
Família. Sempre hem tingut els cristians molta confiança en la força de la
seva intercessió. L'Església li confia les vocacions sacerdotals. Demanemli que no faltin mai nois generosos que estiguin disposats a seguir la crida
de Déu a servir-lo en el sacerdoci.
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