
Quaresma i Misericòrdia.

Tot l’any de la misericòrdia es
temps oportú de conversió
personal i ocasió per a guanyar el
Jubileu, que comporta la remissió
de les penes temporals degudes
pels nostres pecats. Ara be, dins
d’aquest període de temps, els
quaranta dies de la Quaresma són
una gran oportunitat per dur a
terme una conversió sincera de
vida, de vida cristiana, inseparable

de la vida familiar, professional i social.

Desitjo que sapiguem convertir-nos de la nostra falta de correspondència a
tanta bondat de Déu. Les pràctiques quaresmals que, des de sempre, ens
ha proposat l’Església, tenen el seu origen, com no podria ser altrament, en
la vida i en els ensenyaments de Jesucrist. Per vèncer les temptacions i per
preparar la seva predicació va fer pregària i dejuni durant quaranta dies, al
final dels quals, va rebutjar amb fermesa al temptador i el seu oferiment
d’una vida terrenal d’èxit. Va escollir fer la voluntat del seu Pare amb totes
les seves conseqüències. Va escollir els homes i dones de tots els temps
per damunt d’Ell, lliurant-se totalment per a la nostra salvació. Va escollir
ser el rostre de la Misericòrdia, essent plenament misericordiós amb la
humanitat.

Com no remoure'ns davant tanta Bondat i Amor! Convertim-nos de debò i
sapiguem escollir sempre viure amb Déu i per a Déu, i amb Ell, amb i per
els altres. L’oració, el dejuni (sacrifici voluntari i alegre) i l’almoina (les obres
de misericòrdia i de caritat) són el camí segur per arribar a l’autèntica
conversió que tan desitgem. I al final, trobarem la joia de la Pasqua.

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

HORARIS SETMANA SANTA

Dia 20 de Març, Diumenge de Rams
Benedició dels rams a la Missa de les 12 h

Dia 24 de Març, Dijous Sant
Missa in Coena Domini a les 17h

Dia 25 de Març, Divendres Sant
Via Crucis a les 12 h. 

Celebració de la Passió del Senyor a les 17h

Dia 26 de Març, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 20 h

Dia 27 de Març, Diumenge de Pasqua
Misses a les 11, 12, 18 i 19 h.

CURSOS de RECÉS a Montalegre

Per a dones: 7, 8 y 9 de Març, de 9,30 a 13 h.

Per a homes: 10, 11 y 12 de Març, d’ 11 a 13,30 y 16,30 a 18 h.

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Dimarts, dia 15 de 10.30 a 12.

2on Diumenge, dia 13, de 10.15 a 12.

(s’avança una setmana)

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21.00

2on Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 15, de 14.15 a 15.45

Calendari litúrgic

6. Diumenge IV de Quaresma.
(Laetare)

13. Diumenge V de Quaresma.
19. Sant Josep. Solemnitat.

20. Diumenge de Rams.
24. Dijous Sant.

25 Divendres Sant..

27. Diumenge de Pasqua.

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES

Mn Domingo Crespo: del 10 al 13

Mn Ferran Rodríguez: del 18 al 23

Mn Enric Moliné: del 29 al 31

Mn Joan Magraner: del 1 al 15 y del 24 al 29

Mn. Manel Mallol: del 18 al 31

Full informatiu
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VIA CRUCIS

Tots els divendres de Quaresma després de la missa de 18,00.

ANY DE LA MISERICÒRDIA

Dijous 10 a les 18,30 iesta del
Perdó.

Dijous 17: Conferència a càrrec de

Mn. Xavier Argelich, rector: “La
Misericòrdia divina”


