
Quaresma, família i pau

Hem iniciat el temps de Quaresma que ens
convida a preparar-nos per reviure el
misteri Pasqual, el misteri de Redempció i
Salvació de l´home.
Uns dies abans de començar aquest temps
penitencial, esclatava la guerra entre
Rússia i Ucraïna. Tots confiàvem en una
solució pacífica del problema, però no ha
estat així. Per això el Papa Francesc ens va
animar a començar el temps quaresmal
resant per la pau al món i a Ucraïna, i així
ho hem fet i continuarem fent-ho fins que

cessi la violència. D'aquí unes setmanes celebrarem la resurrecció de Jesucrist i
reviurem la seva aparició als Apòstols, davant dels quals es presenta amb la salutació
amb què comencem la celebració de l'Eucaristia: “La pau sigui amb vosaltres”. El Senyor
sempre desitja la pau en els cors dels qui l'estimen i se l'atorga quan se la demanen.
La pau al món és conseqüència de la pau interior de cada home i dona. Som cadascun de
nosaltres els que hem de trobar en primer lloc aquesta pau. Perquè regni la pau hem de
tenir pau i donar pau al nostre voltant. En aquest cas, primer un mateix: “Benaurats els
pacífics, perquè seran anomenats fills de Déu”. En segon lloc pau a les famílies. Si en
una família regna la pau hi ha alegria, confiança, ajuda mútua i la llar resplendeix. I
aquesta pau i serenitat, juntament amb l'alegria i l'esperança, es transmet per contagi
als altres i al món sencer. Sant Josepmaria ens animava a ser “sembradors de pau i
alegria”.
Aprofitem aquest temps litúrgic per descobrir, una vegada més, la veritable pau
interior, la que trobem a l'abraçada paternal de Déu quan tornem a Ell confiadament
amb un penediment sincer dels nostres pecats. Deixem que Ell converteixi el nostre
cor, que el transformi amb l'exercici de les pràctiques quaresmals de la pregària,
dejuni i almoina. Que ens el transformi en el Sagrament de la Penitència, obtenint així
la veritable pau dels fills de Déu. La conversió sincera i la confessió completa dels
nostres pecats sempre produeixen una pau immensa. Ens fan tocar el cel a la terra. Cor
Sacratíssim de Jesús, doneu-nos la pau.
Mn. Xavier Argelich

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
(exepte divendres tarda)

MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous de 17 a 18h i els primer divendre de mes de les 17,30 a les 18h.

RECESSOS DEL MES

VIA CRUCIS: Tots els divendre de quaresma a les 18,30h.

Dones

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

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 10, de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic
6. Diumenge I de Quaresma.
13. Diumenge II de Quaresma. 
19. Sant Josep, Solemnitat.
20. Diumenge III de Quaresma.
23. Sant Josep Oriol.
25. L’Anunciació del Senyor. Solem.
27. Diumenge IV de Quaresma

(Laetare).

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn. Manel Mallol, Mn. lluís Tusquellas i Mn. Michal Tw. del 14 al 20

Mn. Javier Jarne del 20 al 26
Mn. Carlos Carrasco del 21 al 27

Full informatiu
Març 2022

CURSOS DE RECÉS OBERTS
Per a senyores: dies 28, 29 i 30 de març de 9,30 a 13h.

Per a homes: dies 31 de març, 1 i 2 d’abril, de 11 a 13,30 i de 16,30 a 18h.
Inscripcions a Secretaria

Informació obres de rehabilitació
A partir del dilluns 7 de març començarà el desmuntatge de la bastida del creuer
i el muntatge de la bastida de la nau central. Es prega precaució a l'hora d'entrar

i seguir els senyals indicatius per arribar a la Capella del Santíssim i als
confessionaris. Preguem disculpeu les molèsties.

Aprender a estimar-se: el divendres 11 de 19,30 a 21h

Grup d’Oració: Divendres 25 de 19,30 a 20,30


