
El Sínode de la Família
Com tots sabeu, durant aquest mes
els fidels d’arreu del món estarem
ben units al Sant Pare i als bisbes
reunits a Roma del 4 al 25 d’octubre
per tractar sobre 'La vocació i la
missió de la família a l'Església i en el
món contemporani'.

Realment viurem aquesta unitat si els
acompanyem amb la nostre pregària i
amb el nostre treball ben fet. El Papa
Francesc en repetides ocasions ens ha
demanat aquesta ajuda. Són les seves
paraules: “Us demano per favor que no
deixeu la vostra oració. Tots estem
cridats a pregar pel Sínode. Invito a
pregar també a tots els qui se senten
lluny, o que ja no estan acostumats a
fer-ho. Aquesta pregària pel Sínode
és pel bé de tots.” I continua animant-
nos a recórrer junts el camí sinodal no

només amb l’oració si no també amb la “compassió que té el Bon Pastor pel
seu ramat, especialment per les persones i les famílies que per diverses
raons estan cansades i disperses, com ovelles que no tenen pastor (cfr Mt
9,36). Així, sostinguda i animada per la gràcia de Déu, l’Església podrà ser
encara més compromesa, i estarà encara més unida, en el testimoniatge de
la veritat de l’amor de Déu i de la seva misericòrdia per les famílies del
món, sense excepcions, tant dins com fora del ramat”.

Mn. Xavier Argelich.

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

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

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

tots els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30 h
Durant aquest mes,resarem especialment pels fruits del Sínode i per la santedat

de totes les families cristianes.
I els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18 fins abans de la

Missa de les 19h.

RECESSOS DEL MES

Dones
3er Diumenge, dia 18, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 13, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 20, de 14.15 a 15.45
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Calendari litúrgic
1 Sta. Teresa del Nen Jesús
2 Sants Àngels de la Guarda
4 Diumenge XXVII de durant

l’any
5. Tèmpores d’acció de gràcies
7 La Mare de Déu del Roser
11 Diumenge XXVIII de

durant l’anyi
12.La Mare de Déu del Pilar
15 Santa Teresa Jesús
17 Sant Ignasi d’Antioquia,

bisbe i màrtir
18 Diumenge XXIX de

durant l’any
24 Sant Antoni Maria Claret
25 Diumenge XXX de durant

l’any
28 Sant Simó i Sant Judes,

apòstols
(En negreta els dies de

precepte)

Catequesi de Primera Comunió per a nens i nenes
Els dissabtes d’11 a 12

Començarem el dissabte 3 d’octubre

Aniversari de la fundació de l’Opus Dei
El divendres 2 d’Octubre amb motiu del 87è aniversari d’aquesta fundació la

Missa de 19,00 serà especialment solemne.


