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: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

Novembre 2019

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

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

Curs Prematrimonial del 11 al 15 de Novembre
Per a parelles amb data de casament. De 19,30 a 21,00h.
Inscripciones en Secretaría o por teléfono.
ABSÈNCIES
Mn. Joan Juventeny del 17 al 23
Mn. Xavier Argelich del 22 al 24 y del 28 al 30
Mn. Lluís Tusquellas del 28 al 30

Calendari litúrgic

Déu és un Déu de vius

1. Tots Sants.
2. Commemoració de tots els
fidels difunts.
3. Diumenge XXXI del Temps
de durant l’any.
10. Diumenge XXXII del
Temps de durant l’any.
17. Diumenge.XXXIII del
Temps de durant l’any.
21. Presentació de la Mare de
Déu.
27. Diumenge. XXXIV.
Jesucrist, Rei de l'univers.
27. Medalla Miraculosa.
30. Sant Andreu, Apòstol.

Estem immersos en una societat que avança
sense rumb clar i que dóna la impressió que es
mou al vaivé dels gustos i desitjos del moment.
S'ha oblidat de Déu i per tant pensa que tot val,
que la felicitat està en donar gust al que em ve
de gust. D'aquesta manera s'han anat
introduint tot un seguit d'actituds i ideologies,
fins i tot amb suport legal, que estan instaurant
l'anomenada cultura de la mort. Cultura que,
paradoxalment, té horror a la mort física i
busca la manera d'evitar-la però, alhora, no té
inconvenient
a
propugnar
i
afavorir
l'avortament i l'eutanàsia, ni té en compte la
vida espiritual de l'ésser humà. L'home i la dona
ja no saben qui són. Han apartat a Déu del món
i aquest ha entrat en una foscor profunda, de la
qual només podrà sortir si els cristians som
capaços d'il·luminar-lo amb la nostra fe feta
vida.

(En negreta els dies de precepte)

Necessitem recordar de nou que Crist ens crida a la vida, a una vida nova que comença
amb el baptisme i culmina en la vida eterna. Déu ens ha creat per a viure i , quan per la
nostra desobediència es va introduir la mort al món, va venir a rescatar-nos per donarnos la vida eterna i omplir-nos d'esperança amb la resurrecció de la carn . En recordar
aquest mes de manera especial als nostres éssers estimats ja difunts, l'Església ens
convida a considerar les veritats eternes i la necessitat de buscar la santedat personal
per assolir la visió beatífica i poder viure i gau

ALTRES ACTIVITATS
*Grup d’Oració: divendres 23 de 19,30 a 20,30h.
*Trobada de joves pendent de concretar el dia.
CELEBRACIÓNS EUCARÍSTIQUES
Dissabte 16 a les 12,00h, pels cooperadors de l’Opus Dei difunts
Dilluns 18 a les 19,00h. en sufragi pel servent de Déu José María Hernández
Garnica.

Trdu de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa
Els dies 25,26 y 27 després de la Missa de les 18h a la Capilla de la Miaraculosa.
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