INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS

FULL INFORMATIU

DISSABTE 4 DE FEBRER DE 2017.
20:00h. Família Augé Boguñà.
DIUMENGE 5 DE FEBRER DE 2017: V DIUMENGE DE DURANT L’ANY.
9’00h. Por todos los difuntos y en acción de gracias.
12’30h. Albert Segura Amat
DILLUNS 6 DE FEBRER 2017. SANT PAU MIKI I MÀRTIRS DEL JAPÓ.
20’00H. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 7 DE GENER DE 2017.
20’00H. Matrimoni Fossas Tanyà.
DIMECRES 8 DE FEBRER DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00H.
DIJOUS, 9 DE FEBRER DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 10 DE FEBRER DE 2017.
20h. Josep Tanyà i Lleonart (59 aniv.)
DISSABTE, 11 DE FEBRER DE 2017. MARE DE DÉU DE LOURDES. DIA DEL MALALT.
20h. Difunts del Más de les Fonts. Joan Alfred Solsona.
DIUMENGE 5 DE FEBRER DE 2017. VI DIUMENGE DE DURANT L’ANY. MANS UNIDES.
9’00H.
12’30h. Matrimoni Fossas Tanyà.
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V DIUMENGE DE DURANT L’ANY

Avui, l'Evangeli ens fa una gran crida a ser testimonis del Crist. I ens invita a
ser-ho de dues maneres, aparentment, contradictòries: com la sal i com la
llum.
La sal no es veu, però es nota; es fa gustar, paladejar. Hi ha moltes persones
que “no es fan veure”, perquè són com “formiguetes” que no paren de
treballar i fer el bé. Al seu costat es pot paladejar la pau, la serenor, la joia.
Tenen —com és de moda dir avui— “bones radiacions”.
La llum no es pot amagar. Hi ha persones que “es veuen de lluny”: Teresa de
Calcuta, el Papa, el Rector d'un poble. Ocupen llocs importants pel seu
lideratge natural o pel seu ministeri concret. Estan “dalt del canelobre”. Com
diu l'Evangeli d'avui, «dalt d'una muntanya» o en el «portallànties» (cf. Mt
5,14.15).

HORARI DE MISSES
DIES D’ENTRE SETMANA:
Dilluns: Litúrgia de la Paraula i Comunió, a les 20’00h.
Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres, a les 20’00h.
DISSABTES I VIGÍLIES: a les 20’00h.
DIUMENGES I FESTIUS: a les 09’00 del matí i les 12:30h. del migdia

CONFESSIONS:
Mitja hora abans de la Missa del divendres i/o en hores concertades.

DESPATX PARROQUIAL:
Dimecres de 18’00 a 19’30h. Tel. 936831194 .

Tots hi som cridats a ser sal i llum. Jesús mateix va ser “sal” durant trenta anys
de vida amagada a Natzaret. Diuen que sant Lluís Gonzaga, mentre jugava, en
preguntar-li què faria si sabés que al cap de pocs moments hauria de morir, va
contestar. «Continuaria jugant». Continuaria fent la vida normal de cada dia,
fent la vida agradable als companys de joc.
A vegades estem cridats a ser llum. Ho som d'una manera clara quan
professem la nostra fe en moments difícils. Els màrtirs són grans llumeneres. I
avui, segons quins ambients, el sol fet d'anar a missa ja és motiu de burles.
Anar a missa ja és ser “llum”. I la llum sempre es veu; encara que sigui molt
petita. Un llumí pot canviar una nit.

Demanem els uns pels altres al Senyor per tal que sapiguem ser sempre sal. I
sapiguem ser llum quan calgui ser-ho. Que el nostre obrar de cada dia sigui de
tal manera que veient les nostres bones obres la gent glorifiqui el Pare del cel
(cf. Mt 5,12).

VIDA CREIXENT

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS

El proper dimecres, 8 de febrer, de 16’30 a 17’30 als locals
de la Rectoria amb la germana Isabel i mossèn Rafael es
trobarà el grup de Vida Creixent. Tots els components del
estan convocats a la trobada.

EL NOSTRE PESSEBRE, GUARDONAT AMB
UN DIPLOMA DE DISTINCIÓ

MANS UNIDES

Una vegada més l’’Associació de Pessebristes de Sant Boi
de Llobregat, ha tornat a premiar el nostre pessebre, i a l’equip
que l’ha muntat, amb un Diploma de Distinció. El lliurament del
reconeixement ha tingut lloc aquest divendres passat en la
festa organitzada amb tal motiu a Sant Boi. El reconeixement al
nostre pessebre es degut a les seves dimensions, l’harmonia
en la distribució de les figueres i l’ús de l’aigua, especialment la
cascada. El premi els fou lliurat per l’alcaldessa de Sant Boi, la
Sra. Lluïsa Moret. Felicitem-los tots pel treball realitzat que
potencia les nostres tradicions cristianes.

PASTORAL DE LA SALUT
Després del parèntesi de les festes nadalenques, el dijous,
9 de febrer, l’Equip de pastoral de la Salut tindrà una reunió
amb Mn. Rafael per elaborar el calendari de visites d’aquest
trimestre a les residències geriàtriques.
Recordem també que , el proper 11 de febrer, dia de la Mare
de Déu de Lourdes, és el Dia del Malalt.

El proper cap de setmana, 11
i 12 de febrer fem la
Campanya de Mans Unides,
la Col·lecta contra la Fam en
el Món. L’objectiu aquest
any es construir una escola
de primària a Bodmal,
Sambalpur (Odisha –Índia).
Les col·lectes de les Misses
d’aquest cap de setmana
estaran destinades a aquest
objectiu.

REUNIÓ DE PARES
El proper divendres, 10 de febrer, hi haurà una reunió del
mossèn Rafael i els catequistes amb els pares dels nens de
primer curs de catequesi.

