
L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

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

Dones

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

Homes

1er Dilluns, dia 3, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 18, de 14.15 a 15.45
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ABSÈNCIES

Mn. Moliné, del 1 al 5
Mn. Vall, del 7 al 10, del 11 al 14 i del 25 al 31

Mn. Perarnau, del 25 al 31
Mn. Juventeny, el 31

Una vegada mes arribem al mes de
maig, mes de Maria, de tanta tradició
entre els cristians. És un mes en el
que trobarem moltes festes de la Mare
de Déu. Entre elles, assenyalaria
especialment aquest any la Verge de
Fàtima. Ara fa deu anys, el dia 13 de
maig de l'any 2000, aniversari de la
primera de les aparicions de Maria, el
Sant Pare Joan Pau II va beatificar
Jacinta i Francesc, dos dels pastorets
que van rebre les revelacions de
Maria. Amb motiu d'aquest aniversari,
que coincideix amb la celebració de la
Festa de la Mare de Déu, el Sant Pare
Benet XVI es desplaçarà fins al
santuari de Fàtima, a Portugal. 

Els dies 12, 13 i 14 tindrà allà
diferents actes, però, sobre tot, ens
ajudarà a tots, cristians i no cristians, a

mirar cap a Fàtima i a sentir parlar de Maria. Segurament s'ens recordaran coses sobre
les aparicions i potser també dels famosos secrets. Amb tot, hi ha el risc de que es perdi
de vista la qüestió mes important: Maria, a Fàtima, va venir a preparar la humanitat per
un segle realment difícil, on hi hauria moltes dificultats i problemes, molts martiris, però
va deixar un missatge d'esperança: comptem, doncs, amb la seva ajuda.

A les seves memòries, la germana Llúcia, la més gran dels tres pastorets, explica una
conversa que va tenir amb la seva cosina, Jacinta, que mostra fins a quin punt van
arribar a comprendre el missatge de la Mare de Déu. Jacinta ja sabia, perquè Maria li
va dir, que moriria de la malaltia que tenia. A l'hora de llegir aquest diàleg, s'ha de tenir
en compte que nomes tenien vuit i deu anys:

«Ja em falta poc per aname’n al cel. Tu quedes aquí per a dir que Déu vol establir en
el món la devoció a l'Immaculat Cor de Maria. Quan sigui el moment de dir-ho no
t'amaguis. Digues a tothom que Déu ens concedeix les gràcies mitjançant l'Immaculat
Cor de Maria; que les demanin a ella; que el Cor de Jesús vol que, al seu costat, es
veneri el Cor de Maria; que demanin la pau a l'Immaculat Cor de Maria, que Déu va
lliurar-la a Ella».

Calendari litúrgic

1 Sant Josep Obrer
2 Diumenge V de Pasqua
3 Sants Felip i Jaume, apòstols
9 Diumenge VI de Pasqua

13 Mare de Déu de Fàtima
14 Sant Matíes, apòstol
15 Sant Isidre, llaurador
16 Diumenge VII de Pasqua

Ascensió del Senyor
23 Pentecosta
27 Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre
30 Diumenge. La Santíssima Trinitat
31 Visitació de la Verge

Amb lletra negreta, els dies de precepte

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE

OBRINT HORITZONTS
Semblança de José María Hernández Garnica

i col·loqui posterior amb l’autor, José Carlos Martín de la Hoz
Dijous, 20, a les 19 h

CURS DE QÜESTIONS SOBRE EL MATRIMONI

Per a promesos amb data de casament, del 3 al 7 de maig, de 20 a 21.30 hores.
Més informació i inscripcions, al despatx.


