
EL PAPA A BARCELONA

El mes de novembre de l'any 2010 quedarà,

sens dubte, assenyalat com un moment

important per a la història de la ciutat i de

Catalunya, per la visita que els dies 6 i 7 ens

farà el Papa Benet XVI.

La Sagrada Família, l'obra més

emblemàtica del genial arquitecte Antoni

Gaudí, i probablement la més famosa obra

religiosa que en aquests moments s'està

realitzant en el món, i que és visitada

anualment per milions de persones, serà

dedicada per la màxima autoritat de

l'Església.

Som molts milers els habitants de

Barcelona i en general de Catalunya que

estem molt orgullosos de la Sagrada Família

i, per descomptat, que sigui el Papa el qui

hagi tingut el detall de venir personalment a

dedicar-la. No tinc cap dubte que Benet XVI

serà rebut amb tot l'afecte pels ciutadans de

Barcelona. Però és molt important que a la

manifestació exterior del sentiment, que

sens dubte es donarà, l'acompanyi una actitud interior d'atenció a la paraula i d'oració per la

persona i intencions de qui és el successor de Pere al capdavant de l'Església.

ORACIÓ PELS DIFUNTS

Per altra banda recordem que el mes de novembre és, tradicionalment el mes dels difunts.

Se'ns recorda en aquest mes una de les veritats de la nostra fe: l'existència d'un període de

purificació després de la mort, que anomenem el Purgatori. Amb els sufragis que oferim per les

ànimes dels difunts podem ajudar-los en aquest procés de purificació. L'oració pels difunts és

una manifestació evident de la caritat cristiana.

No podem oblidar tampoc que les ànimes del purgatori són grans intercessores. Ens diu San

Josepmaria:

Les ànimes beneïdes del purgatori. –Per caritat, per justícia, i per un egoisme disculpable

–poden tant davant Déu!– has de tenir-les molt presents en els teus sacrificis i en la teva oració.

Tant de bo que, quan les anomenis, puguis dir: "les meves bones amigues les ànimes del

purgatori..." (Camí 571).

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

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: dijous i divendres, de 10 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19* (x)
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

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 16, de 10.30 a 12

3er Dimarts, dia 16, de 16.30 a 18

3er Divendres, dia 19, de 19.30 a 21

3er Diumenge, dia 21, de 10.15 a 12

Homes

2on Dilluns, dia 8, de 19.30 a 21

3er Dimarts, dia 16, de 14.15 a 15.45

3er Dijous, dia 18, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES

Mn. Francesc Perarnau, del 12 al 17

Mn. Joan Juventeny, del 8 al 12

QÜESTIONS SOBRE EL MATRIMONI

Curset per a parelles de promesos amb data de casament
Del 8 al 12 de novembre, de 20 a 21.30 hores

CURS DE RECES D’ADVENT PER A DONES

Del 14 al 16 de desembre, de 10.30 a 12 i de 16.30 a 18 hores

(x) Per decret del Sr. Cardenal, i per facilitar la participació dels mossens en la 

concelebració amb el Sant Pare, el matí del diumenge dia 7, no hi haurà Misses.

La tarda del dissabte i del diumenge, hi haurà l’horari normal.

  

Full informatiu

Novembre 2010

Calendari litúrgic

1 Solemnitat de Tots Sants
2 Commemoració de tots els Fidels

Difunts

4 Sant Carles Borromeu

7 Diumenge XXXII de durant l'any
9 Dedicació de la Basílica del Laterà

10 Sant Lleó el Gran

11 San Martí de Tours

14 Diumenge XXXIII de durant l'any
17 Santa Isabel d'Hongria

21 Diumenge XXXIV de durant l'any
Jesucrist, Rei de tot el Món

27 Mare de Déu de la Medalla Miraculosa

28 Diumenge I d'Advent 
30 Sant Andreu, apòstol

Amb lletra negreta, els dies de precepte
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