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HORARIS SETMANA SANTA
Dia 25 de Març, Diumenge de Rams
Benedicció dels rams a la Missa de les 12 h
Dia 29 de Març, Dijous Sant
Missa in Coena Domini a les 17h
Dia 30 de Març, Divendres Sant
Via Crucis a les 12 h.
Celebració de la Passió del Senyor a les 17h
Dia 31 de Març, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 20 h (bilingüe)
Dia 1 d’Abril, Diumenge de Pasqua
Misses a les 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS
Tots els divendres a les 18,30 i el divendres Sant a les 12,00h
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 18 de 10.15 a 12.
3er Dimarts, dia 20 de 10.30 a 12.

2on Dimarts, dia 13 de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 15, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Riera del 12 al 17 i del 28 al 31
Mn Joan Juventeny: del 22 al 27
Mn Ferran Rodríguez: del 23 al 27
ALTRES ACTIVITATS
MEDITACIÓ QUARESMAL: Tots els dijous de Quaresma, a les 19,30
CURSOS DE RECÉS OBERTS: Per a dones: 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.
Grup d’Oració: El divendres 23 de 19 a 20,30
Missa per a Juristes: Dimecres 7 a les 20h, amb el Cardenal de Barcelona.

Calendari litúrgic

Retrobar-se amb Crist

Endinsats en la Quaresma -temps de
preparació per a la celebració dels
grans misteris de la nostre fevolem retrobar-nos un cop més amb
Crist, nostre Redemptor. El nostre
caminar terrenal està plegat de
moments de debilitat i desviaments,
i ens cal tornar una i altre vegada al
camí segur. De la mateixa manera
que en la vida familiar cal que es
donin sovint retrobaments entre els
esposos, entre pares i fills i entre
(En negreta els dies de precepte)
germanes, i, també, entre familiars i
amics, talment cal fer-ho en la
nostre vida espiritual. Benvinguts retrobaments! Quina meravella
reparar, guarir, tancar ferides, perdonar i demana perdó!
4. Diumenge III de Quaresma.
11. Diumenge IV de Quaresma.
18. Diumenge V de Quaresma.
19. Sant Josep, Solemnitat.
23. Sant Josep Oriol.
25. Diumenge de Rams.
29. Dijous Sant in coena Domini.
30. Divendres Sant de la Passió.
1.Diumenge de Pasqua de
Resurrecció.

L'Església, que és Mare i família, ens encoratja cada any amb la
Quaresma a viure un nou trobament amb Crist mitjançant l'oració, el
sacrifici y les obres de caritat, que ens faciliten reconèixer els nostres
desviaments i errors, ens empenyen al penediment i a la contrició, que
culmina en l'abraçada paterna i materna de Déu en el fabulós sagrament
de la Reconciliació, en la confessió contrita, concisa i complerta del
nostres pecats. Esdevenim, així, nets i purificats en l'ànima per a poder
unir-nos a Crist en la seva Passió i mort i gaudir amb Ell en la Resurrecció.
Sovint comprovem i experimentem tot el mal que ens envolta, però ens
costa reconèixer el mal que hi ha en nosaltres. Quan aconseguim
reconèixer-lo i sapiguem esmenar-nos, llavors experimentarem una gran
joia i un goig immens, com de ben segur ho hem experimentat tantes
vegades en la nostra vida.
Recorreguem al gloriós Sant Josep, celebrarem la seva esta ben avançada
la Quaresma, per a que ens faciliti l'espera't i desitjat retrobament amb
Crist, a qui ell va acollir amb cor pur i sincer.
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