HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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.

VIA CRUCIS
Tots els divendres a les 18,30
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Diumenge, dia 17 de 10.15 a 12.
3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12.

2on Dimarts, dia 12 de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 21 al 28
Mn Ferran Rodríguez: del 1 al 10 i del 13 al 18
Mn. Xavier Riera del 1 al 6 i del 26 al 31
Mn Joan Juventeny: del 15 al 17
ALTRES ACTIVITATS
MEDITACIÓ QUARESMAL: Tots els dijous de Quaresma, a les 19,30

CURSOS DE RECÉS OBERTS: Per a dones: dies 11, 12 i 13 de març de 9,30
a 13h. Per a homes: dies 4, 5 i 6 d’abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Grup d’Oració: El divendres 29 de 19,30 a 20,30
CICLE DE TEOLOGIA “On trobar Déu”: diluuns 25 de febrer, 4, 11 i 18 de
març ales 19,30h a l’Aula Magna de la Facultad de Filosofía de l’UB

Març 2019
Calendari litúrgic
3.Diumenge VIII de durant
l’any.
10.Diumenge I de Quaresma.
17. Diumenge II de Quaresma.
19. Sant Josep, Solemnitat.
23. Sant Josep Oriol.
24. Diumenge III de Quaresma.
25.L’Anunciació del Senyor. Solem.
31.Diumenge IV de Quaresma
(Laetare)
(En negreta els dies de precepte)

Conversió i desagreujament
Comencem la Quaresma, temps de
conversió i de penitència, amb la voluntat
ferma d'apropar-nos realment a Déu a
través de la pregària, el dejuni i les obres
de Misericòrdia. Durant aquests dies,
demanem llums a l'Esperit Sant perquè
ens ajudi a descobrir tot allò que no és
propi d'un cristià i ens decidim a canviarlo, purificant les nostres ànimes en el
Sagrament de la confessió i desagreujant
per les nostres faltes i les dels altres. En
particular, desitgem demanar perdó pels
esdeveniments tristos que desdibuixen la
santedat de l'església.

Tal com ens indica el Papa Francesc, en el
seu missatge de Quaresma, " Tota la creació està cridada a sortir, juntament
amb nosaltres, "de l'esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria
dels fills de Déu" (Rm 8, 21). La Quaresma és signe sacramental d'aquesta
conversió, és una crida als cristians a encarnar el misteri pasqual de manera més
intensa i concreta en la seva vida personal, familiar i social, en particular,
mitjançant el dejuni, l'oració i l'almoina.
Dejunar, o sigui, aprendre a canviar la nostra actitud amb els altres i amb les
criatures: de la temptació de "devorar-ho" tot, per sadollar la nostra avidesa, a
la capacitat de patir per amor, que pot curullar el buit del nostre cor. Pregar per
saber renunciar a la idolatria i a l'autosuficiència del nostre jo, i declarar-nos
necessitats del Senyor i de la seva misericòrdia. Donar almoina per sortir de la
niciesa de viure i acumular-ho tot per a nosaltres mateixos, i creure que així ens
assegurem un futur que no ens pertany."
Oració que anirà acompanyada del desig de conversió personal per a desarrelar
tot allò que ens aparta de Déu i dels altres. Penitència per a manifestar el nostre
penediment sincer per les nostres faltes i pecats. Desagreujament pera reparar
per tantes ofenses a Déu, l'Església i el proïsme.
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