
Uns dels temes proposats en el Sínode és 
“celebrar” i com la celebració litúrgica de 
l’Eucaristia i dels altres sagraments ens ajuda 
en la vida diària i ens convida a caminar junts. 
 

La celebració màxima de culte a Déu és 
l’Eucaristia, la Missa. Ella és “font i cimal de 
la vida cristiana” (LG.11). És la font on neix 
la vida i fortalesa de l’Església i el terme on 
encamina tota la seva activitat. 
 

La Missa és per cada cristià el més important 
que ens succeeix cada dia, encara que ho 
visquem des de la nostra fragilitat humana 
que ens impedeix copsar i tastar del tot la 
riquesa i l’abast de l’Eucaristia. Tanmateix 
hem d’esforçar-nos per celebrar-la cada 
vegada millor i per viure-la més intensament 
perquè doni fruit en nosaltres. 
 

¿Com podem viure millor la santa Missa?. 
Sempre ens cal a tots, com a primer pas, una 
formació religiosa que ens ajudi a comprendre 
el que celebrem, el seu contingut i el seu 
significat. Això ens permetrà interioritza-ho 
en la celebració. Però per una vivència 
autèntica de la missa ens cal la nostra 
participació. 
 

¿Com hem de participar en l’Eucaristia? . La 
nostra participació ha de ser: conscient, 
activa i piadosa; és a dir, sabent que estic 
celebrant l’actualització del sacrifici de Crist i 
el convit del Regne on Ell se’ns dona com 
aliment (conscient); participant amb 
convenciment i il· lusió en les respostes i cants 
i en els serveis que pugui fer (activa); i amb 
aquella actitud de fe i d’amor al Senyor que 
impregna el cor i els gestos que fem per 
expressar la nostra pregària interior (piadosa). 
 

Un bon propòsit de Quaresma podria ser viure 
la Missa conscient, activa i piadosament. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
                     Mossèn Ramon 
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  Oh Déu, vós que ens maneu d’escoltar el vostre Fill estimat i ens alimenteu 
  espiritualment amb la vostra Paraula; feu que, purificada la nostra visió 
  interior, fruïm de la contemplació de la vostra glòria. 

.  
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El dimarts 
dia 15 de març, gaudirem una setmana més de 
l’adoració contínua al Senyor des de les 10 h. fins 
a les 19 h.  
 
Reunió pares de Comunió .  Dimecres dia 
16, a les 20:15 al saló parroquial ens reunirem 
amb els pares i mares dels nens que aquest any 
rebran la Primera Comunió per concretar diversos 
aspectes de les celebracions d’aquests dies. 
 
Sant Josep .. Dissabte dia 19 de març. Encara 
que sigui dissabte, en la litúrgia és solemnitat i cal 
celebrar-ho com es mereix. Per això aquest dia hi 
haurà missa en honor de Sant Josep  a les 8:00 
h. i 11.00. h. 
La de la tarda, és ja del diumenge tercer de 
Quaresma, encara que també farem referencia a 
Sant Josep. 
. 
Viacrucis per la pau a Ucraïna i a tot el 
món. El divendres dia 18, al viacrucis, a la santa 
missa i a l’adoració pregarem al Senyor per la 
pau a Ucraïna i a tot el món. 
 
Reserveu data per les 24 hores per al 
Senyor . Com cada any, i seguin la proposta del 
Papa, celebrarem aquí a la parròquia aquestes 24 
hores seguides d’adoració al Santíssim que porta 
el nom de “24 hores per al Senyor”. 
Ja sabeu que necessitem cobrir totes les hores 
amb persones que es comprometin a fer una 
hora, al menys, d’adoració.. 
Reserveu la data. Serà el 25 i 26 de març . Des 
de les 19’30 h. del divendres dia 25, fins les 19’30 
h. del dissabte dia 26. 
És una vivència única que porta sempre molts de 
fruits espirituals per les persones que participen i 
que poden trobar-se amb el Senyor i rebre el 
sagrament de la Confessió si ho desitgen. 
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Santa Matilde  14 

Santa Luisa de Marillach  15 

San Julián  16 

San Patricio  17 

San Cirilo de Jerusalén  18 

San José  19 

San Daniel  20 

          ORACION POR LOS EMIGRANTES 

 “Conocerse de 
verdad a uno mismo 
no es otra cosa que 
oír de Dios lo que él 
piensa de nosotros”  
 
                (San Agustín) 

SANTORAL 

dilluns, 14                 8’00 h.   
        19’30 h.             
 
dimarts, 15               8’00 h. Suf. Difunts família Minguet-Itarte 
                     19’30 h. Suf. Difunts família Segarra-Escobedo 
 
dimecres, 16            8’00 h.  Suf. José Castell i Pepita Ventura 

                  19’30 h.   
 

dijous, 17                8’00 h.   
      19´30 h. Per la salut física i espiritual d’uns fills. 
 
 
divendres,   18         8’00 h.    
      19’30 h.  Suf. Teófila Kupczynska 
 
                     
dissabte,  19           8’00 h.  Suf. José García Otero 
      11’00 h.  Suf. Paco Arnau 
         Suf. José Carles Carles 
                              19’30 h. Suf. Josep Ódena Fabregat 
         Suf. José Alemañ 
         Suf. José Aspa i Josefa Gombau i familiars difunts. 
         Suf. Pepita López Espuny 
         Suf. Carmen Vázquez Corbatón 
         Suf. José Baranda Lapiedra. 
         Suf. José Aliau i Pepita Audí 
         Suf. José Lafarga 
         Suf. Difunts família Barreno-Prada/Nicolau-Loredo 
         Suf. Manolo Cortés i José Tomás 
         Suf. José Albacar. 
         Suf. Bartolomé Barberá i Pepita Aguiló 
         Suf. José Lleixà i Lluïsa Llaó 
 
 
Diumenge,  20         9’00 h.  Suf. Pedro Chertó March 
       12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
          Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
          En acció de gràcies 
                   19’30 h.  Suf. Marisa Valls Montesó 
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

Haz que encuentren corazones 
generosos que les ayuden. Haz 
que sean agradecidos a los que 
les acogen y fieles a los que les 
lloraron al partir. 
 
Y alcánzalos, Madre, el premio 
de una paz cimentada en la 
justicia social cristiana y el gozo 
de una Patria eterna compartida 
por todos, en el abrazo del 
Padre que está en los cielos. 
         ____________________ 
 

Santísima Virgen María que, 
en compañía de tu Divino Hijo 
Jesús y de San José tu 
esposo, conociste las 
amarguras de la emigración 
en tu destierro a Egipto. 
 
Acompaña por los caminos 
del mundo a los innumerables 
hermanos nuestros e hijos 
tuyos que, fuera de su patria, 
luchan por superar las 
dificultades de una vida 
muchas veces angustiosa y 
heroica. 
 
Vela por su fe, alienta su 
esperanza. Consérvalos 
firmes en su amor a Dios. 
 
Bendice, con la abundancia 
que necesitan, el mérito de su 
partida y los esfuerzos de su 
trabajo 
 
Aprovecha el sencillo caminar 
de sus vidas, para estrechar 
entre todos los pueblos los 
vínculos de una verdadera 
fraternidad cristiana . 

Es una oración encontrada en una estampa 
que tiene casi un siglo de antigüedad, pero tan 
actual y apropiada para lo que estamos 
viviendo. 
 
Recémosla con fe y con perseverancia. 
 


