
Matrimoni i família, un gran
misteri

Juntament a l'any de sant Josep celebrem
l'any de la Família que es perllongarà fins a
mitjans de l'any que ve. Fins ara hem
dedicat l'editorial mensual a sant Josep; a
partir d'aquest inici de curs i fins al final
del mateix el dedicarem a la família
fonamentada en l'amor humà autèntic i que
té com a característica específica el
lliurament alegre i generós de l'home i la
dona.
Aquesta família s'inicia amb el do i misteri
del matrimoni. El matrimoni és una realitat
natural, que respon a la manera de ser

persona, home i dona. En aquest sentit ensenya l'Església que "el mateix Déu és l'autor
del matrimoni (GS 48, 1). La vocació al matrimoni s'inscriu en la naturalesa mateixa de
l'home i de la dona, segons van sortir de la mà del Creador "(CEC, 1603).
Per tant, no es tracta d'una creació cultural, ja que només el matrimoni reflecteix
plenament la dignitat de la unió entre home i dona. Les seves propietats essencials -
unitat i indissolubilitat- no han estat establertes per cap religió, societat, legislació o
autoritat humana, sinó que les deduïm de la seva mateixa naturalesa. Aquí radica el gran
misteri de l'amor humà, de la unió de l'home i la dona.
L'amor exigeix lliurament, un lliurament que sigui total i definitiu, no seria autèntic
lliurament si fos parcial i temporal o condicional. La totalitat d'aquesta donació mútua
és la clau d'allò en el que consisteix el matrimoni, perquè d'ella deriven les seves
qualitats essencials i els seus fins propis. Només un lliurament que sigui do total de si
i una acceptació també total responen a les exigències de la dignitat de la persona. Que
important és procurar entendre aquest misteri arrelat en el misteri de l'amor de Déu.
Per això s'entén que no hi hagi diferents models matrimonials i familiars segons les
preferències del moment. El matrimoni segueix a la naturalesa humana i les seves
característiques pròpies són reflex d'ella. El matrimoni neix de l'acte lliure pel qual una
dona i un home es donen i reben mútuament per a ser matrimoni, fonament i origen
d'una família. Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissbte 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 de 17h a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les
18 i fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 19de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

Homes
1er Dimarts, dia 7, de 19.30 a 21.00

2on Dijous, dia 19, de 14.15 a 15.45
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Calendari litúrgic
5 Diumenge XXIII durant l’any.
8. Naixement de la Mare de Déu.
12 Diumenge XXIV durant l’any.
14 L’Exaltaciò de la Sta. Creu.
15. Mare de Déu dels Dolors.
19. Diumenge XXV durant l’any.
21. Sant Mateu, apòstol i evangelista.
24 La Mare de Déu de la Mercè.
26 Diumenge XXVI durant l’any.
29. Els Sants Arcàngels, Miquel,

Gabriel i Rafael.

(En negreta els dies de precepte)

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i
Adults.

Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.

La Catequesi serà els dissabtes d’11 a 12. Començarà el 9 d’octubre.
Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació, per a

joves els diumenges d’11 a 12 i per adults, els dissabtes d’11 a 12 

ABSÈNCIES

Mn. lluís Tusquellas del 1 al 11
Mn. Manel Mallol del 27 al 2.X

Mn. Carlos Carrasco els dies 4 i 11

ALTRES ACTIVITATS

*Grup d’Oració, divendres 17 de setembre a les 19,30h.

Dissabte 9 d'Octubre: Peregrinació a Torreciutat (data pendent de
confirmació)

* Mes d'Octubre, mes de l'Rosari: Rés del Sant Rosari per les famílies de
dilluns a dissabte a les 17,15h.

Afectacions per les obres de rehabilitació: el dimecres 8 seiniciará la
instal·lació de bastides a la nau central.


