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Del 22 al 28 de

març

PENSAR, PREPARAR I DECIDIR-SE
Aquesta setmana última del mes de
març ens prepara ja per celebrar la
Setmana Santa que culminarà amb la
resurrecció de Jesús, la Pasqua..
Cal anar organitzant-nos perquè
aquests dies sants els puguem viure
de debò, amb recolliment i devoció
sense els tràfecs que tenim cada dia .
Es tracta de viure’ls acompanyant
espiritualment a Jesús en el Sant
Sopar , el l’oració a Getsemaní, en el
camí de la Creu, en el moment de la
mort , en la seva estada al sepulcre i
en la seva Resurrecció..
El punt àlgid de cadascú dels dies
sants són les celebracions litúrgiques
pròpies de cada dia. És el moment en
el que allò que estem celebrant es fa
present i actual.
Però perquè puguem viure a fons
aquestes celebracions cal un clima de
pregària durant tot el dia que ens ajudi
a recollir-nos, a concentrar –nos en el
que estem vivim.
Si la missa del dijous sant o la
celebració del divendres sant o la
vetlla pasqual són només uns actes
aïllats i durant la resta del dia estem
“distrets” en altres coses, no viurem a
fons una setmana Santa i difícilment
tocarà la nostra ànima.
Els dies del Tridu Pasqual els hem de
viure com un recés de tres dies
intentant, en la mesura del que és
possible, mantenir el clima de silenci i
pregària també a les nostres cases.
Tot això cal pensar-ho i preparar-ho en
temps i decidir-nos cada vegada més
a viure una veritable Setmana Santa.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Grup 30/40.- El dimecres, dia 25, a les 21 h. i
al Saló parroquial tindrem la reunió quinzenal
d’aquest grup d’aprofundiment en la fe.

Presentació del nens i nenes a la Mare
de Déu de la Cinta.- El dimecres dia 25, a
les 11’30 h. i a la Catedral tindrà lloc la
presentació dels nens a la Mare de Déu.

Canvi d’hora. Recordem que la nit del 28 al
29 de març, com tots els anys, hi ha canvi
d’hora. Cal tenir-ho present per poder seguir
amb normalitat els horaris del matí del
diumenge de Rams.

Diumenge de Rams.- El proper diumenge,
dia 29, és diumenge de Rams,. A les 11’30
farem la benedicció del rams i palmes a la
plaça Pius XII, seguidament la processó i la
Missa..
No hi ha missa a la tarda a les 19’30 per estar
la tradicional processó.

Pregària amb motiu del dia del
naixement de Santa Teresa.. El divendres
dia 27, a les 20 h. i dins de la pregària que fem
tots els divendres amb l’exposició del Santíssim,
farem memòria i donarem gràcies a Déu per
Santa Teresa de Jesús en aquest any teresià.Santa Teresa va néixer a Àvila el 28 de març de
1515.

Viacrucis. Cada divendres de quaresma, a
les 19 h. (abans de la missa) tenim la pregària
del viacrucis. És un moment intens d’unió amb
la passió de Jesús i de acompanyar, des de
l’amor i la pregària, aquells moments de la seva
passió i mort en Creu per tots nosaltres.

El vostre Rector

Diumenge V de Quaresma

Us demanem, Senyor, la gràcia de progressar contínuament en aquella caritat,
per la qual el vostre Fill va estimar tant el món, que es va entregar a la mort.

HORARIS SETMANA
DIUMENGE DE RAMS .- 29 de març
9,00 h. Missa
11,30 h. Benedicció dels Rams
a la plaça Pius XII.Processó i Missa del
Diumenge de Rams.
No missa de 19’30.
DILLUNS SANT.- 30 de març
20’00 Celebració comunitària del
Sagrament del perdó.
CONFESSIONS.

SANTA

A l’acabar els oficis repartirem els ramets
del divendres sant fets de plantes
aromàtiques, en record d’aquelles
espècies amb que amortallaren el cos de
Jesús.
Després l’església quedarà oberta per la
pregària d’adoració a la Santa Creu on
morí el Salvador del món.
DISSABTE, 4 d’abril
10’00 OFICI DEL DISSABTE SANT
22’30 SOLEMNE VIGÍLIA DE
PASQUA. La celebració
més important tot l’any
litúrgic.

DIJOUS SANT.- 2 d’abril
20,00 h. MISSA DE LA CENA
DEL SENYOR
23,00 h. Hora Santa.

DIUMENGE, 5 d’abril PASQUA
DIVENDRES SANT.- 3 d’abril
11,00 h. Viacrucis

9´00 Missa de Pasqua
No missa de 12

17,30 h. OFICIS LITÚRGICS DE
LA MORT DEL SENYOR

SANTORAL

19’30 Missa de Pasqua

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

San Toribio

23

San Agapito

24

Anunciación del Señor

25

San Braulio

26

San Ruperto.

27

San Doroteo

28

San Eustaquio

29

dilluns,

23

dimarts, 24

8,00 h
19’30 h

dimecres, 25

8,00 h.
19,30 h.

dijous,

8,00 h. Suf. Difunts família Adán-Ferrer/Morera-Carbó
19’30 h

26

divendres, 27

“Cuando recibimos al
Señor, cerremos los ojos
del cuerpo y abramos los
del alma. Es el momento
de tratar con él. Buen
tiempo para oír sus
enseñanzas, agradecerle
y suplicarle que no se
aparte de nosotros.”
(Santa Teresa de Jesús)

8’00 h. Suf. Difunts família Adán-Ferrer/Morera-Carbó
19’30 h.

dissabte, 28

Diumenge, 29

8,00 h
19’30 h Suf. Difunts família Babs
Suf. Teresa, Encaranción i Agustina Plá Forés

8,00 h. Suf. Difunts família Llorca-Bahima
19,30 h. Suf. Maria Rovira

9’00 h

Suf. Intenció particular
Suf. José Lafarga Fabregat.
12,00 h. Per tot el poble

