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TENIM PROP NOSTRE EL MILLOR SPA

AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Tothom, avui en dia, sap o té
experiència del que és un SPA.
Segons una etimologia el terme “SPA”
prové d’una ciutat balneari de Bèlgica
que s’anomena Spa. Altres fonts
etimològiques diuen que són les
inicials de “Salute Per l’Acqua” (salut
per l’aigua).
El cert és que, per a molts, significa un
lloc on poder aconseguir el descans, la
desconnexió i el relaxar-se en un
ambient de pau per mitjà de diverses
teràpies.
Recordo visitar una gran ciutat on,
enmig de grans edificis abarrotats
d’habitacles
i oficines i enmig d’un tràfic
,
frenètic de vehicles, s’aixecava serena
la figura d’una església. Vaig entrar i
en creuar la porta, m’envaí una
sensació de pau i serenor que
contrastava amb l’estrès del carrer.
Allí en el silenci i en la presència de
.
Déu hi havia
pau, descans, relaxació.
Vaig veure varies persones que,
assegudes, gaudien d’aquella
Presència que és el nostre descans.
Cada església, cada temple ha d’esser
com un “spa”, on puguem trobar aquell
moment de pau, de silenci, de serenor
que tant necessitem i, al mateix temps,
gaudir d’estar davant de Déu que és
l’origen i la font de la nostra pau.
Cal cuidar entre tots, el clima de silenci
dins de les esglésies. Que els nostres
temples no s’omplin del soroll i l’estrès
que domina fora i de paraules que
poden esperar.
Tenim un dels millors “spa” molt a prop
nostre. Cuidem-lo i gaudim-lo
Mossèn Ramon.

Missa de la baixada de la Mare de Déu
de la Cinta. El diumenge dia 24, a les 12 de
la nit a la Catedral.

Torns de vetlla al Santíssim. A la
cartellera de la parròquia estan posat els torns
de vetlla al Santíssim per les 24 hores.
L’objectiu que és que no hi hagi cap hora que el
Senyor estigui sol. Que el nostre amor repari
tanta ingratitud com rep Ell.
Cadascú pot anotar el seu nom allí mateix

Vida Creixent. El dijous dia 28, a les 16 h. i al
saló parroquial tindrem la reunió mensual
d’aquest grup.

Inici de les 24 HORES PER AL
SENYOR. El divendres dia 29, a les 19’00
tindrem el Viacrucis i a les 19’30 h celebrarem la
Missa com a inici d’aquestes 24 hores per al
Senyor. Seguidament exposarem el Santíssim .
Després seguiran el torns de vetlla
com de costum.

24 HORES PER AL SENYOR. Divendres
dia 29 i dissabte dia 30 de març.
Des del divendres a les 19’30 fins al dissabte a
les 19’30 estarà exposat el Senyor Jesús en el
Santíssim Sagrament. És una font de gràcia i de
benedicció poder estar davant de Jesús
realment present en l’Eucaristia.- Reserveu ja
amb temps alguns moments per acompanyar al
Senyor.- Convidem a molts a estar una estona
davant de Jesús.
A 15 h. (el dissabte) resarem l’ hora de la
misericòrdia i el rosari de la Divina Misericòrdia.
Durant les 24 hores hi hauran sacerdots per
confessar

Diumenge III de Quaresma
Oh Déu, Pare de misericòrdia i font de tota bondat, vós ens heu ensenyat que el dejuni, l’oració
i l’almoina són remei per a les nostres culpes; escolteu la nostra humil confessió: que els qui en
sentim afeixugats per la nostra consciència, ens vegem alleujats per la vostra misericòrdia.

