
La Família, un gra bé
Hi ha crisi a la família? Una visió general i
superficial ens portaria a respondre
afirmativament a aquesta pregunta. I de
ben segur així ho haurem fet en més d’una
ocasió. N’hi ha moltes de famílies en crisi,
és veritat, però en propietat no podem
afirmar que la família està en crisi, ans el
contrari, la família és i serà sempre un
gran bé. Es més, la família és la solució a
aquesta suposada crisi, i per això els
cristians hem de donar a conèixer la força,
la bellesa i el bé de la institució familiar.

La família és un do preuat de Déu. És on naixem, creixem, aprenem i on ens sentim
protegits i estimats, sigui com sigui. Cal tenir en molt la pròpia família,
independentment de les circumstàncies peculiars, perquè és la nostra família. En
la mesura en que l’acceptem i l’estimem tal com és, ens serà més fàcil tenir-li
apressi, ser agraïts i ajudar a millorar-la.

Tots necessitem una família i sentir-nos part de la mateixa. Quan és així, és molt
fàcil reconèixer el gran bé que és cada família. I quan no és així, llavors, ens manca
quelcom molt important i essencial pel nostre desenvolupament integral.
Aleshores, caldrà adonar-se què l’Església és un gran família amb la capacitat
d’acollir a tothom, sigui quina sigui la situació personal de cadascú, pel fet que Déu
és Família i ha volgut que l’home i la dona visquin en família, i el mateix ho ha volgut
per la seva Església.

Ens podem preguntar, cadacú de nosaltres, què puc fer per elevar el valor de la
meva família, en què puc contribuir a que realment reflecteixi amb més nitidesa
la imatge de la Santíssima Trinitat, seguint el model de la Sagrada Família de
Natzaret. Paga la pena l’esforç i l’empeny per revalorar el paper que juga la família
en les nostres vides i en tota la societat. Quan la família va bé ens sentim bé i
afrontem les dificultats amb un optimisme i una esperança més grans. Comencem
resant més per les famílies i per l’Església.        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 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 19.30h,
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

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

Calendari litúrgic

2. La Presentació del Senyor.
4.Diumenge V de durant l’any.
11.Diumenge VI de durant

l’any.
12. Sta. Eulàlia.
14. Dimecres de Cendra.
18.Diumenge I de Quaresma.
22. Càtedra de Sant Pere.
25.Diumenge II de Quaresma.

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn Xavier Argelich del 17 al 21
Mn. Manel Mallol: del 11 al 17
Mn. Enric Moliné: del 11 al 17

Full informatiu
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Missa per a Juristes
Dimecres 7 de març a les 20h, presidida pel Sr. Cardenal Joan Josep Omella

CURSOS DE RECÉS OBERTS
Per a senyores: dies 5,6 i 7 de març de 9,30 a 13h.

Per a homes: dies 15, 16 i 17 de març, de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripcions a Secretaria

Grup d’Oració

Divendres 23 de 19 a 20,30

VIA CRUCIS
Tots els divendres de Quaresma a les

18,30.

MEDITACIÓ QUARESMAL

Tots els dijous de Quaresma
a les 19,30


