HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu
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: de 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

Homes

3er Diumenge, dia 17, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 19, de 10.30 a 12
3er Dimarts, dia 19, de 16.30 a 18

1er Dilluns, 4, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 11, de 19.30 a 21
3er Dimarts, dia 19, de 14.15 a 15.45
3er Dijous, dia 21, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Vall, del 8 al 10
CURSOS DE RECÉS QUARESMALS
Per a dones: Del 5 al 7, de 10.30 a 12 i de 16.30 a 18
Per a homes: Del 14 al 16, de 11 a 13.30 i de 16.30 a 18
OFICIS DE SETMANA SANTA 2011
El rams es beneiran abans de la Missa de les 12.00
17.00 h. Missa in Coena Domini
12.00 h Viacrucis
17.00 h. Celebració de la Passió del Senyor
Dissabte Sant:
20.00 h. Vetlla Pasqual
Diumenge de Pasqua: Misses: a les 12, 13, 18 i 19 (No hi ha Missa d’11)
Diumenge de Rams:
Dijous Sant:
Divendres Sant:

Abril 2011
LA NOVA EVANGELITZACIÓ

Calendari litúrgic
3 Diumenge «Laetare» IV de Quaresma
10 Diumenge V de Quaresma
17 Diumenge de Rams
21 Dijous Sant
22 Divendres Sant
23 Dissabte Sant
24 Pasqua de Resurrecció
25 Sant Marc, evangelista
27 Mare de Déu de Montserrat
29 Santa Caterina de Siena, patrona d’Europa

És conegut l'impuls que els últims
Romans Pontífexs han donat a la idea
de la necessitat urgent d'una nova
evangelització en aquells països
d'antiga tradició cristina. Va ser un tema
de fons en el pontificat de Joan Pau II,
que es va manifestar especialment des
de l'any 1985 i ho segueix sent en el
pontificat actual de Benet XVI. Tanta
importància dóna el Sant Pare a
aquesta necessitat que el mes de juny
de l'any passat va crear el Consell
Pontifici per a la Promoció de la Nova
Evangelització.

Amb lletra negreta, els dies de precepte

Explicant aquella decisió el Papa
deia: «He decidit crear un nou
organisme, en la forma de "Consell
Pontifici", amb la tasca principal de promoure una renovada evangelització en els països on
ja va ressonar el primer anunci de la fe i estan presents Esglésies de antiga fundació, però
que estan vivint una progressiva secularització de la societat i una mena de "eclipsi del
sentit de Déu", que constitueixen un desafiament a trobar els mitjans adequats per a tornar
a proposar la perenne veritat de l'Evangeli de Crist».
Convé assenyalar que aquesta preocupació per la Nova Evangelització no és una cosa
que concerneixi només als pastors o als membres d'un o altre moviment en l'Església, o a
determinats ordes religiosos, potser més implicats en projectes evangelitzadors. Es tracta
d'una crida dirigida a tots i que ha d'interpelar tots els membres de l'Església, sigui quina
sigui la seva condició personal, homes o dones, joves o adults, solters o casats ... Aquesta
preocupació de qui és Cap de l'Església ha de renovar a tots la consciència de missió, que
és inherent a la vocació cristiana. En el fons, cada batejat és un enviat al món, i a cada un
van dirigides aquelles paraules de Jesús poc temps abans de l'Ascensió: «Aneu doncs,
ensenyeu a tots els pobles, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l' Esperit Sant,
ensenyant-los a observar tot el que jo us he manat Jo estaré amb vosaltres sempre fins a
la consumació del món ... (Mt 28, 19)».
Ningú no pot considerar-se com un simple espectador en el món, sinó que tots som
protagonistes implicats en el gran treball de la Redempció que Jesús porta a terme i que
l'Església, és a dir els seus deixebles, mantenen i mantindran vius en cada generació al llarg
de la història, fins a la fi dels temps.
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