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AVISOS DE LA PARRÒQUIA

Des del diumenge vinent, dia 14, fins al
diumenge de Pasqua, celebrarem els
dies més importants de la fe.

Reunió del Consell de Pastoral. El dilluns,

És la Setmana Gran, la Setmana Santa
on, per mitjà de la litúrgia, participem
ara i aquí d’aquells esdeveniments que
ens porten la Salvació: la passió, mort i
resurrecció del Senyor.

Neteja dels “dorats”. El dimarts dia 9, a les

Cal viure intensament la Setmana
Santa!! I per aconseguir-lo cal que ara,
amb uns dies de distància, ens
preparem i planifiquem les nostres
feines perquè puguem participar
activament a totes les celebracions.Es tracta d’acompanyar Jesús en
,
aquest pas
(pasqua) de la Mort a la
Vida.
Ara, com en temps de Jesús, hi haurà
qui s’ho mirarà de lluny. Fins i tot qui
no participarà en la litúrgia d’aquests
dies. Però nosaltres que l’estimem, no
.
podem quedar-nos
al marge o
acontentar-nos només amb alguna
processó i prou. Cal viure la Setmana
Santa amb entrega generosa com a
expressió de la fe i l’amor a Déu i als
germans.Per als qui tenim fe, són dies sants i
això vol dir una forma concreta de
viure’ls. Són dies de vivència profunda,
de recolliment, d’expectació i d’oració.
Preparem-nos ja des d’ara per poder
viure una bona Setmana Santa i
col·laborem en tot el que puguem
perquè, entre tots, la nostra parròquia,
junt amb tota l’Església, celebri les
festes més importants que té.
Mossèn Ramon

dia 8, a les 20:15 h. i al saló parroquial tindrem la
reunió del Consell de Pastoral de la parròquia per
concretar diversos temes i també els actes de la
Setmana Santa.

16:00 h. i al lloc de costum, ens trobarem tots els
qui pugueu ajudar-nos a netejar els “dorats” de
l’església per tenir-los a punt per les celebracions
de la Setmana Santa.

Reunió de pares de Confirmació. El
dimecres, dia 10, a les 20:15h. i al saló parroquial
ens trobarem amb els pares i pares dels qui s’han
de confirmar el proper mes de maig. Allí
concretarem tot el que fa referència a la
preparació i celebració del Sagrament de la
Confirmació.

Celebració del Diumenge de Rams.- El
proper diumenge, dia 14 , és diumenge de Rams i
amb ell comencem la Setmana Santa.
A les 11’45 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 del diumenge de Rams.

Fem el propòsit de viure la setmana Santa
amb intensitat i devoció. Reserveu ja les hores de
les celebracions màximes perquè res us pugui
impedir assistir i viure-les amb profunditat. La
setmana Santa és com un recés continuat, com
uns exercicis espirituals que, viscuts de veritat,
donen vigor i joia al nostre esperit perquè ens
uneixen al Crist.

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 DE SETMANA SANTA
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.

DIUMENGE DE RAMS . 14 d’abril
9,00 h. Missa
11,45 h. Benedicció dels Rams
a la plaça Pius XII.Processó i Missa del
Diumenge de Rams.
No missa de 19’30.

DISSABTE SANT. 20 d’abril

DIMARTS SANT. 16 d’abril

10’00 h. OFICI DEL DISSABTE SANT

20’00 Celebració comunitària del
Sagrament del perdó.
CONFESSIONS.

22’30 h. SOLEMNE VIGÍLIA DE
PASQUA. La celebració
més important tot l’any
litúrgic.

DIJOUS SANT.- 18 d’abril
20,00 h. MISSA DE LA CENA
DEL SENYOR
23,00 h. Hora Santa.

DIUMENGE, 21 d’abril PASQUA
9´00 Missa de Pasqua

DIVENDRES SANT. 19 d’abril
No hi ha missa de 12
11,00 h. Viacrucis
19’30 Missa de Pasqua
17,30 h. OFICIS LITÚRGICS DE
LA MORT DEL SENYOR
A l’acabar els oficis repartirem
els ramets del divendres sant

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

San Amancio

8

Santa Casilda

9

San Miguel de los
Santos

10

San Estanislao

11

Santa Liduvina

12

San Hermenegildo

13

San Valeriano

14

8

dimarts, 9

8’00 h.
19’30 h

dimecres, 10

8’00 h
19’30 h Suf. Carmen Prades i Pedro Xaubet

dijous, 11

8’00 h.
19’30 h Suf. Difunfs família Casanova

divendres, 12

“Dios nos susurra a
través de la creación,
nos habla a través de
las Escrituras y nos
grita a través del
sufrimiento.”

8’00 h
19’30 h. Suf. Ramon Gilabert (aniv.)

8’00 h Suf. Difunts família Minguet-Itarte
19’30 h.. Suf. Pepita Audí i José Aliau
Suf. Maria Moliner (aniv.)

dissabte, 13

8’00 h Pels qui reben les capelles de la “Milagrosa”
19’30 h.

Diumenge, 14

9’00 h.
12’00 h Per tot el polbe.
.
.

(C.S.Lewis)

