HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

Abril 2018

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.

1. Diumenge de Pasqua de
Resurrecció.
8. Diumenge II de Pasqua, de la
divina Misericòrdia.
9. L’Anunciació del Senyor.
15. Diumenge III de Pasqua.
22. Diumenge VI de Pasqua.
23. Sant Jordi.
25. Sant Marc, evangelista.
27. Mare de Déu. de Montserrat.
29. Diumenge V de Pasqua.

(En negreta els dies de precepte)

RECESSOS DEL MES
Dones

Calendari litúrgic

Homes

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

2on Dijous, dia 12, de 14’15 a 15’45
3er Dimarts, dia 17, de 19,30 a 21
(s’endarrereix una setmana)

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 3 al 7
Mn. Enric Moliné del 3 al 8
Mn. Xavier Riera el 2 y del 20 al 22

CURS PREMATRIMONIAL
del 7 al 11 de maig de 2018, de 19.30 a 21.00.
Inscripcions a Secretaria.

ALTRES ACTIVITATS
Benedicció de les Famílies: Diumenge de la misericòrdia, dia 8, durant la Missa
de les 12h.
Dimarts 10, a les 19h, Confirmacions d’alumnes del Col·legi Canigó, amb Mns.
Sergi Gordo, Bisbe Auxiliar de Barcelona.
Grup d’Oració: divendres, dia 20, a les 19h

Una Benedicció Pasqual per a les
Famílies
Crist ha ressuscitat! Aquest és el gran
anunci a tota la humanitat des de fa vinti-un segles i que l'Església no es cansa
d'anunciar ininterrompudament.
La Resurrecció de Jesucrist és
l'esdeveniment més gran de la història de
tot el món i del univers sencer. És el motiu
principal de la nostra fe i la certesa més
sòlida de tota esperança del cristià. Per
això la celebrem amb tan de goig i amb una
immensa joia. Encoratgem als nostres
familiars i amics a participar d'aquesta
celebració.

La Pasqua de Resurrecció es un bon moment per celebrar-ho, no només a
l'Església, sinó també en la família, per això, és una tradició ben arrelada la
benedicció de les famílies durant aquesta temps pasqual. Ho podem fer
comunitàriament o amb la família reunida. Crec que aquest any és una bona ocasió
per a que tots rebem aquesta benedicció. Ho podem fer recitant aquesta pregària,
en família, a casa nostra:
"Oh Déu, creador i redemptor misericordiós, del vostre poble que volguéreu que
la família, fundada sobre la santa aliança nupcial, fos sagrament de la unió de
Crista mb l'Església; beneïu abundosament la Nostra família, reunida en nom
vostre, perquè els qui ens apleguem en ella amb un sol amor, inflamats per
l'Esperit i constants en l'oració siguem sol·lícits els uns pels altres, ens ajudem en
totes les necessitats i siguem de paraula i d'obra pregoners de la fe i l'amor. Per
Crist Senyor nostre. Amén."
La Resurrecció de Crist és un gran do per a tothom. Procurem que els seus fruïts
arribin a totes les famílies, tan necessitades de la benedicció de Déu. Bona Pasqua!
Mn. Xavier Argelich
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