
Batejats i enviats
Estimats germans i germanes:

He demanat a tota l'Església que durant el mes
d'octubre de 2019 es visqui un temps missioner
extraordinari, per commemorar el centenari de la
promulgació de la Carta apostòlicaMaximum illud
del Papa Benet XV (30 de novembre 1919). La
visió profètica de la seva proposta apostòlica
m'ha confirmat que avui segueix sent important
renovar el compromís missioner de l'Església ,
impulsar evangèlicament la seva missió d'anunciar
i portar al món la salvació de Jesucrist, mort i
ressuscitat.

El títol del present missatge és igual al tema de
l'Octubre missioner: Batejats i enviats: l'Església
de Crist en missió en el món. La celebració
d'aquest mes ens ajudarà en primer lloc a tornar
a trobar el sentit missioner de la nostra adhesió
de fe a Jesucrist, fe que hem rebut gratuïtament
com un do en el baptisme. La nostra pertinença

filial a Déu no és un acte individual sinó eclesial: la comunió amb Déu, Pare, Fill i Esperit Sant,
és font d'una vida nova al costat de tants altres germans i germanes. I aquesta vida divina
no és un producte per vendre sinó una riquesa per donar, per comunicar, per anunciar; aquest
és el sentit de la missió. Gratuïtament hem rebut aquest do i gratuïtament el compartim (cf.
Mt    10,8), sense excloure ningú. Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement
de la veritat, i a l'experiència de la seva misericòrdia, per mitjà de l'Església, sagrament
universal de salvació.

La fe en la pasqua de Jesús, l'enviament eclesial baptismal, la sortida geogràfica i cultural
d'un mateix i de la pròpia llar, la necessitat de salvació del pecat i l'alliberament del mal
personal i social exigeixen que la missió arribi fins als últims racons de la terra. 

Confiem a Maria, la nostra Mare, la missió de l'Església. La Mare de Déu, unida al seu Fill des
de la encarnació, es va posar en moviment, va participar totalment en la missió de Jesús,
missió que als peus de la creu es va convertir també en la seva pròpia missió: col·laborar com
a Mare de l'Església que en l'Esperit i en la fe engendra nous fills i filles de Déu.

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: 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 19.30 h
i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Dimarts, dia 15, de 10.15 a 12
3er Diumenge, dia 20 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21
3er Dijous, dia 10, de 14.15 a 15.45
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Full informatiu

Octubre 2019
  

Calendari litúrgic
2. Sants Àngels de la Guarda.

Aniv. Fundació de l’Opus Dei.
5.Tèmpores d’acció de gràcies.
6 Diumenge XXVII de durant

l’anyi.
7. Mare de Déu del Roser.
12.La Mare de Déu del Pilar.
13 Diumenge XXVIII de

durant l’any.
15. Sta. Teresa de Jesús.
18. Sant Lluc, Evangelista.
20 Diumenge XXIX de durant

l’any.
24 Sant Antoni Maria Claret.
27 Diumenge XXX de durant

l’any.
En negreta els dies de precepte.

Catequesi de Primera Comunió 
Els dissabtes d’11 a 12

Començarem el dissabte 5 d’octubre
Catequesi de Confirmació de joves

Els diumenges d’11 a 12
Començarem el diumenge 6 d’octubre

ABSÈNCIES

Mn. Xavier Riera del 18 al 20
Mn. Lluís Tusquellas del 17 al 20

Activitats del mes

*2 d’Octubre a les 19h Missa en el 91è aniversari de la Fundació de l’Opus Dei
* Dissabte 19 visita a la Sagrada Família de Barcelona (exhaudides totes les places)

*Grup d’Oració: dissabte 26 de 19,30 a 20,30h.
Curs Prematrimonial del 11 al 15 de novembre de 19,30 a 21h.


