
Seguint les petjades del Senyor

En breu exclamarem, plens d'alegria, que
Crist a ressuscitat, Al·leluia! Crist viu, la
Vida ha vençut la mort. I ho farem amb
clara consciència d'aquest això és així. Un
any més, l'Església ens torna a anunciar la
resurrecció del Fill de Déu fet home, que
mort en la Creu per a redimir-nos del
pecat i retornar-nos la condició de fills de
Déu. Com no alegrar-nos!

La resurrecció de Crist és testimoniada
per tots els que el van veure'l morir, ser

sepultat i el veieren viu una altra vegada i menjaren i van beure amb Ell després
de la resurrecció. I aquesta és la veritat que van estendre arreu del món i per la
que van donar la seva vida. Vint-i-un segles més tard continuem anunciant-la i
continuem fonamentant la nostra fe en aquest fet concret que va tenir lloc a
Jerusalem durant la dominació romana.

Recentment alguns hem pogut recórrer i contemplar el lloc de la Passió, mort,
resurrecció i ascensió del Senyor al cel, així com tants altres llocs pels que va
transità Jesucrist amb els seus deixebles i tots aquells que el seguien. Hem pogut
anar seguint els passos del Senyor i recórrer els llocs Sants tornant a escoltar
les seves paraules i fets amb l'ajuda dels Sants Evangelis.

L'emoció ha estat gran, molt gran i, per tant, volem compartir-la ara que s'apropa
la Setmana Santa. Som conscients que aquest pelegrinatge ens facilitarà poder
viure-la d'una manera molt especial. Podrem acompanyar el Senyor caminant per
on Ell va caminar i us convido a fer el mateix a tots, encara que no hagueu pogut
estar a Terra Santa. Procurem viure amb intensitat i pietat els misteris de la
nostra salvació meditant les escenes que ens relaten els Evangelis, i que
celebrarem en la litúrgia del Tridu Pasqual.

Vivim amb fe aquest dies i omplim-nos de l'Amor de Déu i de la seva infinita
Bondat.

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

HORARIS SETMANA SANTA

Dia 14 d’Abril, Diumenge de Rams
Benedicció dels rams a la Missa de les 12 h

Dia 18 d’Abril, Dijous Sant
Missa in Coena Domini a les 17h

Dia 19 d’Abril, Divendres Sant
Via Crucis a les 12 h. 

Celebració de la Passió del Senyor a les 17h

Dia 20 d’Abril, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 22 h (bilingüe)

Dia 21 d’Abril, Diumenge de Pasqua
Misses a les 11, 12, 18 i 19 h.

VIA CRUCIS

Divendres 5 i 12 a les 18,30 i el divendres Sant a les 12,00h

RECESSOS DEL MES

Dones

1er Diumenge, dia 7 de 10.15 a 12.

2on Dimarts, dia 9 de 10.30 a 12.

Homes

2on Dimarts, dia 9 de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 11, de 14.15 a 15.45

Calendari litúrgic

7. Diumenge V de Quaresma.
14.Diumenge de Rams.
18. Dijous Sant in coena Domini.
19. Divendres Sant de la Passió.
21. Diumenge de Pasqua de

Resurrecció.
29. Sana Caterina de Senal.
30. Mare de Déu de Montserrat.
1. Sant Jordi

(En negreta els dies de precepte)
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ALTRES ACTIVITATS

Benedicció de les Famílies: el Diumenge 28, durant la Missa de les 12h.
Recital de l’EXULTATE: el diumenge 28 a les 13h
Peregrinació a Torreciutat: el dimecres 1 de maig.
Grup d’Oració: El divendres 26 de 19,30 a 20,30

Curs Prematrimonial:del 6 al 10 de maig de 2019, de 19,30 a 21,00.
Inscripciones en Secretaría.

Dilluns 29, a les 19h, Confirmacions de alumnes del Col·legi Canigó,
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ABSÈNCIES

Mn. Ferran Rodríguez i Mn. Ferran Blasi del 11 al 17
Mn Xavier Argelich: del 23 al 27

Mn Enric Moliné  del 22 al 27
Mn. Xavier Riera del 23 al 27


