
HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

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: 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

Dones
3r Divendres, dia 16, de 19.30 a 21
3r Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
3r Dimarts, dia 20, de 10.30 a 12
3r Dimarts, dia 20, de 16.30 a 18

Homes
3r Dilluns, dia 19, de 19.30 a 21
3r Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.45
Dijous, dia 22, de 14.15 a 15.45
(correspon al del 3r dijous)
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El dia 2 d'octubre, festa dels
Àngels Custodis, farà 81 anys del
dia que Sant Josepmaria va rebre
de Déu l'inspiració de fundar l'Opus
Dei. Segurament per aquesta
coincidència volguda per la
Providència, els sants àngels
estaven molt presents en la seva
vida i en la seva predicació. En els
seus escrits hi trobem moltes
referències i consells sobre aquesta
matèria. Per exemple a Camí
podem llegir: 

«Que tinguis confiança amb el teu
Àngel Custodi. –Tracta'l com a un
amic entranyable –ho és– i ell sabrà
fer-te mil serveis en els assumptes
ordinaris de cada dia» (Camí 562).

Com exemple d'aquest consell podem llegir, a la seva biografia, que en una
època de dificultats econòmiques molt greus es referia al seu àngel amb
l'apel·latiu de «el relojerico» perquè a ell encomanava que li funcionés el
rellotge que no podia fer reparar per falta de diners.

Com a resum de l'ensenyament de l'Església el Catecisme ens diu referint-
se a la presència del àngels a la vida de cada persona:

«Des del seu començament (cf. Mt 18,10) fins a la mort (cf. Lc 16,22), la
vida humana està envoltada de la seva custòdia (cf. Sal 34,8; 91, 10-13) i de
la seva intercessió (cf. Jb 33,23-24; Za 1,12; Tb 12,12). "Cada fidel té al seu
costat un àngel com protector i pastor per a conduir-lo a la vida" (S. Basili,
Eun. 3, 1). Des d'aquesta terra, la vida cristiana participa, per la fe, en la
societat benaventurada dels àngels i dels homes, units en Déu» (Catecisme
de l'Església 336).

Calendari litúrgic

1 Santa Teresa de l'Infant Jesús
2 Els sants Àngels de la Guarda
4 Diumenge XXVII de durant l'any 

Sant Francesc d'Assís
7 La Mare de Déu del Roser

11 Diumenge XXVIII de durant l'any 
12 La Mare de Déu del Pilar
15 Santa Teresa de Jesús
17 Sant Ignasi d'Antioquia
18 Diumenge XXIX de durant l'any

Sant Lluc, evangelista
25 Diumenge XXX de durant l'any
28 Sant Simó i Sant Judas, apòstols

Amb lletra negreta, els dies de precepte

AULA DE TEOLOGIA

Curs 2009-2010
els dimecres a les 10.30, des del 7 d’octubre

a càrrec de Mn. Joan Marcé

QÜESTIONS D’ACTUALITAT

- Any sacerdotal
- Dignitat de la vida humana
- Pla pastoral de la diòcessi   


