
Ens va estimar fins a l'extrem
Hem iniciat la Quaresma amb veritables
desitjos de conversió personal i amb la
il•lusió d'apropar-nos més a Jesús.
Continuem aprofundint en aquest
coneixement i aquest mes ho farem
acompanyant-lo al desert per poder unir-
nos a la seva Passió, mort i resurrecció.
Els quaranta dies de Jesús al desert són de
preparació per al seu ministeri
evangelitzador i per a la consumació de la
seva obra redemptora. Sant Joan ho
expressa de manera meravellosa en
introduir-nos al moment central de la vida
de Crist dient que “havent-nos estimat ens

va estimar fins a l'extrem” Tota la vida de Jesucrist és estimar-nos i el seu lliurament
a la Creu és amor extrem, fins a la totalitat. Per això, les seves darreres paraules a la
creu són: “tot està complert”.
La conversió quaresmal ens porta a avorrir el pecat i a posar els mitjans per evitar
caure-hi. Jesucrist mor a la creu per obtenir el perdó dels nostres pecats i per
atorgar-nos la força suficient per evitar-ho, encara que continuem experimentant la
temptació. Després de la seva estada al desert Ell també es deixa temptar pel dimoni
i així ensenyar-nos a vèncer la temptació. Aquesta es venç amb les pràctiques
quaresmals: l'oració, el dejuni i l'almoina. Són mitjans ben coneguts per tots nosaltres
que l'Església no deixa de proposar a qualsevol època de la història perquè són de
provada i secular eficàcia.
Busquem tenir cada dia aquestes estones de trobada amb el Senyor meditant els
misteris de la nostra salvació i descobrirem per nosaltres mateixos com de gran és
l'amor de Déu per nosaltres i fins quins límits arriba, límits insondables i inabastables.
D'aquesta manera no tindrem por al sacrifici, ans al contrari, ho viurem amb gust,
unint-nos a l'amor de Déu per cadascun de nosaltres i de la humanitat sencera. I
aquesta pregària i aquest sacrifici ens conduiran directament al servei, a l'almoina, a
ajudar els altres a descobrir l'amor de Déu, provocant-hi una autèntica conversió de
cor. Déu resa, se sacrifica i se'ns lliura.
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
VIA CRUCIS: Tots els divendre de quaresma a les 18,30h.

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
5. Diumenge II de Quaresma.
12. Diumenge III de Quaresma. 
13. Aniv. elecció Papa Francesc.
19. Diumenge IV de Quaresma.
(Laetare)
20. Sant Josep, Solemnitat.
23. Sant Josep Oriol.
25. LÕAnunciació del Senyor. Solem.
26. Diumenge V de Quaresma .

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES
Mn. lluís Tusquellas, del 9 al 12
Mn. Manel Mallol, del 12 al 18

Mn. Michal Twarkowski i Mn. Luís Orfila, del 16 al 19

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

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

QÜESTIONS DÕACTUALITAT:
Sabem qué está passant amb la violència de Gènere?

Dra. Consuelo León. 
Directora de lÕObservatori de Polítiques Familiars (UIC)

Dimarts 14 a les 19,30h.

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

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


