
El Diumenge de la Divina Misericòrdia

El segon diumenge de Pasqua de l'any 2000, el
Papa Sant Joan Pau II va canonitzar Sor
Faustina Kowalska, la religiosa que havia rebut
de Jesús, tal com s'explica en el seu diari,
l'encàrrec de promoure la devoció a la Divina
Misericòrdia:

"Desitjo que la Festa de la Misericòrdia sigui un
refugi i protecció per a totes les ànimes i,
especialment, per als pobres pecadors. Aquest
dia estan obertes les entranyes de la meva
Misericòrdia. Vesso un mar de gràcies sobre
les ànimes que s'apropin a la deu de la meva
Misericòrdia. L'ànima que es confessi i rebi la
Santa Comunió obtindrà el perdó total de les
culpes i de les penes "(Diari 699)

Aquell dia el Papa va anunciar que a partir
d'aquest any el Diumenge segon de Pasqua
rebria el nom de Diumenge de la Divina
Misericòrdia, un dia en què els cristians estem
cridats a acudir amb gran confiança a la
benevolència divina per suportar les dificultats
i proves que hem d'afrontar en la vida per

causa de la nostra fe. 

Amb Decret del dia 5 de maig de l'any 2000 la Congregació del Culte Diví i la Disciplina dels
Sagraments de la Santa Seu va determinar que el Segon Diumenge de Pasqua, el diumenge
següent al Diumenge de Resurrecció, s’anomenaria:"Segon Diumenge de Pasqua o de la Divina
Misericòrdia"

Com totes les devocions genuïnes aquesta també es va estenent a poc a poc, sense cridar
molt l'atenció, però cada vegada es poden veure en més llocs les imatges del Senyor amb els
rajos que surten del seu cor i que simbolitzen la Misericòrdia que reparteix abundantment.

Mn Francesc Perarnau

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a divendres 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 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20 (No dimecres)

MISSES

Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, 
després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30 h

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 19, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

Homes

1er Dimarts, dia 7, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 9, de 14.15 a 15.45
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HORARIS SETMANA SANTA

dia 29 de Març, Diumenge de Rams
benedicció dels rams a la Missa de 12 h

Dia 2 d'Abril, Dijous Sant
Missa en Coena Domini a les 17h

Dia 3 d'Abril, Divendres Sant
Via Crucis a les 12 h i Celebració de la Passió del Senyor a les 17h

Dia 4 d'Abril, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 20 h

Dia 5 d'Abril, Diumenge de Pasqua
Misses a les 12, 18 i 19 (No hi ha Missa a les 11h)

Full informatiu

Abril 2015
  

Calendari litúrgic

2. Dijous Sant
3. Divendres Sant
5. Diumenge de Pasqua
12. Diumenge II de Pascua o

de la Divina Misericòrdia
19. Diumenge III de Pasqua
23. Sant Jordi, màrtir, patró

secundari de Catalunya
25. Sant Marc Evangelista, festa
26. Diumenge IVPasqua
27. La Mare de Déu de

Montserrat, patrona principal
de Catalunya

29. Santa Catalina de Siena,
virgen y doctora, patrona de
Europa, festa

(En negreta els dies de precepte)


