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
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 després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30 h
i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 15, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 17 de 10.30 a 12

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 19, de 14.15 a 15.45
3er Dimarts, dia 17, de 19.30 a 20.45
(joves)

Catequesi de Primera Comunió i de Confirmació de joves
Els dissabtes d’11 a 12
Començarem el dissabte 7 d’octubre
ABSÈNCIES
Mn. Joan Juventeny del 10 al 15
Es poden consultar els horaris d’atenció sacerdotal d’aquest curs en el taulell
d’anuncis de l’Església o en la web.

Activitats del mes
*2 d’Octubre a les 19h Missa en el 89 aniversari de la Fundació de l’Opus Dei
*III Jornades de Teologia: “Déu i el sofriment”: 16.X; 6 y 20.XI i 4XII de
19,30 a 21h. Informació i Inscripcions a introduccioteologia@gmail.com o tel.
933014347 o a secretaria.
*Peregrinació a Fátima del 27 al 29 d’Octubre 2017
*Grup d’Oració: divendres 27 de 19 a 20h.

Full informatiu
Octubre 2017
Calendari litúrgic

L’Anunci de la Paraula

1 Diumenge XXVI de durant
l’any.
2. Sants Àngels de la Guarda.
5.Tèmpores d’acció de gràcies.
7 La Mare de Déu del Roser.
8 Diumenge XXVII de durant
l’anyi.
12.La Mare de Déu del Pilar.
15 Diumenge XXVIII de
durant l’any.
22 Diumenge XXIX de durant
l’any.
24 Sant Antoni Maria Claret.
28 Sant Simó i Sant Judes,
apòstols.
29 Diumenge XXX de durant
l’any.

Déu no s'imposa. I és l'únic que podria ferho sense faltar a la justícia ni a la llibertat.
Però no ho fa. Ell va escollir ser conegut a
través de la Paraula encarnada i anunciar i
revelar la vinguda del Regne de Déu, de la
salvació, per tal que cadascú, lliurement,
l'acceptés en el seu cor.

En negreta els dies de precepte.

Nostre Senyor Jesucrist, abans de tornar al
Pare, es dirigeix a aquells que li han seguit i
són testimonis de la seva resurrecció i els
dóna les seves últimes paraules: "Aneu arreu
del món i proclameu l'Evangeli". I així ho van
fer, i el mateix hem de seguir fent tots els
que creiem en Ell.
La Paraula de Déu se'ns ha donat per viurela i donar-la a conèixer. Quant més la
visquem, més i millor aconseguirem fer-la
arribar als altres.

L'església i els cristians no han deixat de
fer-ho des del dia de l'Ascensió de Senyor al cel. Il·lusionem-nos amb la
proclamació de la Paraula! Siguem veritables apòstols, anunciadors del do de Déu,
que ve a trobar tots i cadascun dels homes i dones del nostre temps. L'anunci de
la Paraula de Déu és molt gratificant, doncs ens acosta més a Ell i ens porta a donar
als altres el millor que tenim: Déu mateix. Anunciem la felicitat, l'alegria de
l'Evangeli, la pau, la justícia, la veritat, la caritat, la fraternitat, etc. En definitiva,
anunciem l'Amor de Déu als homes. Res no ens omple més que aquest amor. Si
acollim l'Amor de Déu donarem sentit a la nostra vida. Si, a més, podem difondre'l,
tornarem a molts el sentit de les seves vides. Experimentem amb Sant Pau l'amor
de Crist que ens empeny i ens dur a anunciar l'Evangeli.
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