Full informatiu

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
HORARIS SETMANA SANTA
Dia 28 de Març, Diumenge de Rams
Benedicció dels rams a la Missa de les 12 h
Dia 1 d Abril, Dijous Sant
Missa in Coena Domini a les 17h (bilingüe)
Dia 2 d Abril, Divendres Sant
Via Crucis a les 12 h.
Celebració de la Passió del Senyor a les 17h (bilingüe)
Dia 3 d Abril, Dissabte Sant
Vetlla Pasqual a les 20 h (bilingüe)
Dia 4 d Abril, Diumenge de Pasqua
Misses a les 11, 12, 18 i 19 h.

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous i els primers divendres de mesdesprés de la Missa de les 18 i
fins a les 19,00h.

VIA CRUCIS
Tots els divendres de quaresma a les 18,30h. Divendres Sant a les 12h.

RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

3er Dimarts, dia 16 de 10.30 a 12.
3er Diumenge, dia 21 de 10.15 a 12.

2on Dimarts, dia 9 de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 11, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIES
Mn. Lluís Tusquellas: del 8 al 13
Mn. Javier Jarne del 13 al 18
Mn. Josep Miquel Bombardó del 26 al 1.IV
ALTRES ACTIVITATS
MEDITACIÓ QUARESMAL: Tots els dijous de quaresma a les 18,30h.

CURSOS DE RECÉS OBERTS:

Per a dones: dies 9, 10 i 11 de març de 9,30 a 13h. Per a homes: dies 15, 16 i 17
d abril de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.

Dilluns 8 de març a les 10,30h.

Res del Sant Rosari i comentari del Catecisme de l Esgésia Católica
Grup d Oració: divendres 26: Viure la Setmana Santa

CONCERT DE SANT JOSEP: El 6 de Març a les 19,30h. Coral de Betlem.
Benéfic per a les obres de rehabilitació de Montalegre

Març 2021
Calendari litúrgic
7. Diumenge III de Quaresma.
14. Diumenge IV de Quaresma
(Laetare).
19. Sant Josep, Solemnitat.
21. Diumenge V de Quaresma.
23. Sant Josep Oriol.
25.L Anunciació del Senyor. Solem.
28.Diumenge de Rams.

Sant Josep: Pare en la Ternura
En el mes que celebrem la solemnitat de
Sant Josep, en aquest any dedicat a ell,
us convido, al costat de el Papa Francesc,
a contemplar-lo com Pare en la tendresa.

Josep, bon coneixedor de les Sagrades
Escriptures, era conscient que el Déu
d'Israel és un Déu de tendresa, que és bo
per a tots i ple de misericòrdia. Quantes
vegades hauria escoltat i experimentat
(En negreta els dies de precepte)
que «la seva tendresa arriba a totes les
criatures» (Sl 145,9). Estem convençuts,
a més, que també ell mostrava aquesta tendresa en el tracte amb els altres i molt
especialment amb Jesús i Maria. És més, Jesús, com a home, va conèixer de
Josep la tendresa de Déu Pare.
Sant Josepmaria ens ajuda a contemplar aquesta tendresa d'una manera senzilla
i entranyable: "Que bo és Josep! -Em tracta com un pare al seu fill. -Fins i tot em
perdona, si prenc en els meus braços a l'Infant i em quedo, hores i hores, dientli coses dolces i enceses!" Que fàcil ens resulta contemplar a Sant Josep en
aquesta actitud paternal i afectuosa amb el Nen!
Si acudim sovint en aquest temps quaresmal al sant Patriarca obtindrem la gràcia
de la conversió personal. Conversió facilitada per haver descobert la bondat de
Déu, la seva tendresa amb els homes i la seva immensa misericòrdia. El Papa
Francesc ens anima a "trobar-nos amb la Misericòrdia de Déu, especialment en el
sagrament de la Reconciliació, tenint una experiència de veritat i tendresa (...)
Déu no ens condemna, sinó que ens acull, ens abraça, ens sosté, ens perdona . "
No desaprofitem l'ocasió d'experimentar la tendresa de Déu que ens abraça
amorosament cada vegada que li demanem perdó per les nostres ofenses.
Recorreguem aquest temps penitencial al costat de Josep i Maria perquè ens
portin fins el seu Fill i descobrirem un cop més del que és capaç de patir per amor
a nosaltres; perquè la tendresa de Déu Pare ens inundi i ens sentim realment
estimats per Ell. Tan de bo descobrim a la Creu, en els Sagraments i en la litúrgia
de Quaresma i Setmana Santa la bondat, misericòrdia i tendresa de Déu.
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