
Va passar fent el bé
Quan la Sagrada Escriptura vol exposar
en poques paraules la vida i els
ensenyaments de nostre Senyor
Jesucrist ho fa així: “Tot ho va fer bé”.
Sant Pere en les seves primeres
predicacions resumeix l'essència del
ministeri públic del Messies dient que «va
passar fent el bé i curant tots els
oprimits pel mal». És així, tot l'ésser i
tota la missió de Jesucrist no va ser res
més que fer el bé als altres. Tot ell, des
de la primera hora del matí fins al vespre,
va ser servir, escoltar, ajudar i consolar

tantes i tantes persones que es trobaven necessitades. La seva vida va consistir a
deixar-se gastar i desgastar -en un lliurament alegre i buscat lliurement- per les
necessitats espirituals i materials d'aquells que acudien a Ell.
Jesucrist duu a terme de manera meravellosa la missió que ha rebut de Déu Pare.
Després de ser batejat per Sant Joan i de passar quaranta dies de pregària i dejuni
al desert, recorre tota Palestina ensenyant i proclamant la Bona nova i guarint tota
mena de malalties. Alhora que va ensenyant i preparant els apòstols perquè quan Ell
no hi estigui facin el que han vist, parlin el que han escoltat i ensenyin el que han après,
el Senyor va fent el bé i ensenyant a fer-ho a tots els que s'apropen a Ell o passen
al seu costat. L'Evangeli és un esplèndid anunci del Bé, només ens queda imitar-lo.
De la mateixa manera que Jesucrist va passar fent el bé (Act. 10,38) cadascun de
nosaltres també volem passar per aquesta vida fent el bé en els camins humans de la
família, de la societat civil, de les relacions del quefer professional ordinari, de la
cultura i del descans. Sembrant la pau i l'amor de Déu allà on siguem. Com a cristians
contribuirem a fer que l'amor, la pau i la llibertat de Crist presideixin totes les
manifestacions de la vida moderna, influint positivament en la família, la cultura,
l'economia, el treball i la convivència social.
L'inici de la Quaresma ens pot servir per descobrir que els cristians, tu i jo, estem
cridats a transformar el món amb la nostra vida exemplar, la vida de Crist.

Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
LÕESGLÉSIA 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 primers divendres de mes després de la Missa de les
18 i fins a les 19h.

RECESSOS DEL MES
Dones

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

Homes

1er Dimarts, dia 7, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 9, de 14Õ15 a 15Õ45

Calendari litúrgic
2. La Presentació del Senyor.
5.Diumenge V de durant lÕany.
11. Mare de Déu de Lourdes.
12. Santa. Eulàlia.
12.Diumenge VI de durant lÕany.
19.Diumenge VII de durant lÕany.
22. Dimecres de Cendra.
26.Diumenge I de Quaresma.

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn. Xavier Argelich del 16 al 21

Mn. Javier Jarne del 15 al 17 i del 21 al 28

Full informatiu
Febrer 2023

CURSOS DE RECÉS OBERTS
Per a senyores: dies 27, 28 i 29 de març de 9,30 a 13,30h.

Per a homes: dies 30, 31 de març i 1 dÕabril, de 9,30 a 13,30
Inscripcions a Secretaria

Qüestions d'actualitat: Dijous 23 a les 19,30: Té vigència a la
societat actual la Doctrina Social de l'Església? Mn. Domènec Melé.

PEREGRINACIÓ A FÀTIMA del 24 al 26 de Març
Aquesta peregrinació ha estat cancel•lada

Aprender a estimar-se: el divendres 10 de 19,30 a 21h

Grup dÕOració: Divendres 24 de 19,30 a 20,30


