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 (excepte divendres)
MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
(*en castellà)

Octubre 2021

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous de 17 a 18h i els primers divendres de mes després de la Missa de les
18 i fins a les 19h.
RECESSOS DEL MES
Dones

Homes

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

1er Dimarts, dia 5, de 19.30 a 21
1er Dijous, dia 7, de 14.15 a 15.45
3erDimarts, dia 19, de 19,30 a 21
(joves)

Catequesi de Primera Comunió
Els dissabtes d 11 a 12
Començarem el dissabte 9 d octubre

Catequesi de Confirmació de joves
Els diumenges d 11 a 12
Començarem el diumenge 10 d octubre
ABSÈNCIES
Mn. Josep Miquel Bombardó del 9 al 14
Mn. Xavier Argelich del 22 al 24 i el 30
Mn. Lluís Tusquellas del 21 al 24

Activitats del mes
* 9 d octubre Romeria a Torreciutat. Inscripcions a Secretaria.
* De dilluns a dissabte, a les 17,15h, rés del Sant. Rosari a la Capella de la
Miraculosa, excepte els dijous que es resarà durant l'Adoració Eucarística.
* Grup de Pregària: divendres 22 de 19,30 a 20,30h.
* Curs Prematrimonial de el 8 al 12 de novembre de 19,30 a 21h

Calendari litúrgic

2. Sants Àngels de la Guarda. Aniv.
Fundació de l Opus Dei.
3 Diumenge XXVII de durant
l anyi.
5.Tèmpores d acció de gràcies.
7. Mare de Déu del Roser.
10 Diumenge XXVIII de durant
l any.
12.La Mare de Déu del Pilar.
15. Sta. Teresa de Jesús.
17 Diumenge XXIX de durant
l any.
18 Sant lluc,Evangelista.
24 Diumenge XXX de durant
l any.
31.Diumenge XXXI de durant
l any.
En negreta els dies de precepte.

Matrimoni: camí diví
L'amor humà, que condueix a el matrimoni
i la família, és un camí diví, vocacional,
meravellós, canal per a una completa
dedicació al nostre Déu. Quan un home i
una dona es lliuren mútuament en un acte
de donació plena manifestat davant Déu,
l'Església i la societat emprenen un camí
de santedat que els hauria de conduir a la
trobada definitiva amb Déu, és a dir, a el
cel.
El matrimoni i la família són una vocació
divina, una crida a viure la vida de la
gràcia en plenitud. Déu crida a molts
batejats a la vida matrimonial. Per aquest
motiu els esposos poden afirmar amb
certesa que la seva unió esponsal és un
camí diví, estimat per Déu des del mateix
instant de la Creació de l'home i la dona.

Amb la vinguda al món del Fill de Déu, a més, el matrimoni ha estat elevat a
sagrament, santificant la vida matrimonial i familiar. El Senyor atorga als
esposos la gràcia necessària perquè, junts, recorrin el camí que condueix a la
vida eterna.
Crist ha fet el matrimoni un camí diví de santedat, per trobar Déu enmig de
les ocupacions diàries, de la família i de la feina, per situar l'amistat, les
alegries i les penes -perquè no hi ha cristianisme sense Cruz-, i les mil petites
coses de la llar en el nivell etern de l'amor.
La vida matrimonial i familiar no és instal•lar-se en una existència segura i
còmoda, sinó dedicar-se l'un a l'altre i dedicar temps generosament als altres
membres de la família, començant per l'educació dels fills, per obrir-se, a
continuació, als amics , a altres famílies, i especialment als més necessitats.
Demanem a la Mare de Déu del Roser per la santedat de la Família.
Mn. Xavier Argelich
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