HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

Març 2017

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

MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 20,00h.
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 19, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

2on Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21
3er Dijous,dia 16, de 2’15 a 3’45
3er Dimarts, dia 21, de 19,30 a 21
(joves)

ABSÈNCIES

VIA CRUCIS
Tots els divendres de Quaresma a

Mn. Joan Magraner del 2 la 5 y del 21 al 26
Mn. Joan Juventeny del 12 al 18
Mn. Ferrán Rodríguez del 12 al 18
Mn. Manel Mallol: del 13 al 17

les 18,30.
MEDITACIÓ QUARESMAL
Tots els dijous a les 19,30

CURS PREMATRIMONIAL
del 6 al 10 de març de 2017, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria.

Calendari litúrgic

La Quaresma i el do de la
Paraula

1. Dimecres de cendra.
5. Diumenge I de Quaresma.
12. Diumenge II de Quaresma.
19. Diumenge III de Quaresma.
20. Sant Josep, Solemnitat.
25. l’Anunciació, Solemnitat.
26.Diumenge IV de Quaresma.

Aquest any iniciem la Quaresma el
mateix dia que comencem el mes de
març. Comencem aquest temps de
conversió i penitència recordant el
nostre origen i el nostre destí amb la
imposició de la cendra. És un signe ben
visible de la necessitat de morir a la
carn per a néixer a la vida de l'esperit.
(En negreta els dies de precepte)
Procurem viure'l amb desitjos sincers
de creixement espiritual a través de les
pràctiques habituals d'aquest temps,
com el Papa Francesc ens recorda en el seu missatge quaresmal: " La Quaresma és
un temps favorable per millorar la vida de l'esperit a través dels mitjans sants
que ens ofereix l'església: el dejuni, la pregària i l'almoina".
En l'actualitat és necessari aprofundir el per què d'aquestes pràctiques. Per a
aquest propòsit cal recórrer a les fonts de les quals emanen les recomanacions de
l'església: l'Evangeli, la paraula de Déu. És aquí on trobem el fonament de tota la
vida cristiana i, per tant, també de la necessitat de purificar-nos, de convertirnos constantment, i especialment durant la Quaresma.
Nostre Senyor Jesucrist, per fer front els anys intensos de la seva predicació i
manifestació pública del Regne de Déu i dur a terme la salvació dels homes i dones
de tots els temps a través de la seva passió i mort a la creu, es retira quaranta
dies al desert per a dejunar i pregar. Ens mostra la manera de superar les
temptacions del maligne i les pràctiques apropiades de tota conversió personal per
a viure l'amor de Déu i arribar al triomf de la vida nova en Crist ressuscitat.
El Sant Pare ens anima a viure la Quaresma des de l'Evangeli, descobrint el do de
la paraula i en ella, descobrir que els altres són, també, un do. Endinsem-nos en les
principals paràboles evangèliques i descobrirem aquests dons de Déu.
Mn. Xavier Argelich

CURSOS DE RECÉS OBERTS
Per a senyores: dies 13,14 i 15 de març de 9,30 a 13h.
Per a homes: dies 30 i 31 de març, i 1 d’abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripcions a Secretaria
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