
La Paraula ens santifica

Aquest mes recordem a tots aquells que
han assolit la Benaurança, i demanem
pels que encara es purifiquen abans
d'arribar a la gloria definitiva.

Són aquells que han escoltat la Paraula
de Déu i l'han posat en pràctica (cfr. Lc.
11, 28). Ens en donat exemple de
fidelitat a la Paraula de Déu, i a la
vegada, de conversió i lluita ascètica, de
triomfs i de derrotes, però també de
saber aixecar-se i mantenir l'esperança
i el desig d'assolir la meta, el premi
definitiu.

Escoltar la Paraula i viure-la ens
santifica. Crist ens ensenya i ens mostra

el camí de santedat. Fomentem i renovem els nostres desitjos de santedat,
no tinguem por a ser veritables sants.

L'Església proclama la crida universal a la santedat tal com Jesucrist ens
ho va anunciar. Tots, amb la gràcia de Déu, podem arribar a ser sants, es
més, estem cridats a ser sants amb el mitjans que Ell ens dóna i que els
trobem en l'Església, i això és, pels mèrits de nostre Senyor Jesucrist.

Fem nostra la Paraula de Déu, que ens orienti la nostra vida, que sigui el
referent en la pressa de decisions, que sigui la font de la nostra oració i
que impregni totes les nostres relacions personals, professionals i socials.

I no deixem de pregar i oferir sufragis per a tots els difunts.

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

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

3er Diumenge, dia 19, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 16, de 14.15 a 15.45

4rt Dimarts, dia 21, de 19.30 a 20.45
(joves)
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Calendari litúrgic
1. Tots Sants.
2. Commemoració de tots els

fidels difunts.
4. Sant Carles Borromeo. 
5. Diumenge XXXI del Temps

de durant l’any.
12. Diumenge XXXII del

Temps de durant l’any.
19. Diumenge.XXXIII del

Temps de durant l’any.
21. Presentació de la Mare de

Déu.
26. Diumenge. XXXIV.

Jesucrist, Rei de l'univers.
30. Sant Andreu, Apòstol.

(En negreta els dies de precepte)

Curs Prematrimonial del 13 al 17 de Novembre
Per a parelles amb data de casament. De 19,30 a 21,00h.

Inscripciones en Secretaría o por teléfono.

ABSÈNCIES

Mn. Joan Juventeny del 27 al 30

ALTRES ACTIVITATS

*III Jornades de Teologia: “Déu i el sofriment”: 6 y 20.XI i 4XII de 19,30 a
21h. Informació i Inscripcions a introduccioteologia@gmail.com

*Grup d’Oració: divendres 27 de 19,30 a 20,30h.

Trdu de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
Els dies 25,26 y 27 després de la Missa de les 18h a la Capilla de la Miaraculosa.

CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
en sufragi pel servent de Déu José María Hernández Garnica, celebrada pel

Vicepostulador de la seva causa de canonització, el divendres 17 a les 19,00h.


