FULL INFORMATIU

INTENCIONS DE MISSES I CELEBRACIONS
DISSABTE 1 D’ABRIL DE 2017.
20:00h. Jordi Augé Boguñà. Joaquim Villegas Moreno (1 any).
DIUMENGE 2 D’ABRIL DE 2017 : V DIUMENGE DE QUARESMA.
9’00h. Por todos los difuntos y en acción de gracias.
12’30h. Albert Segura Amat.
DILLUNS 3 D’ABRIL DE 2017.
20’00h.. Celebració de la Paraula.
DIMARTS 4 D’ABRIL DE 2017.
20’00h.
DIMECRES 5 D’ABRIL DE 2017.
17:30h. Rés del Rosari
20’00h.
DIJOUS, 6 D’ABRIL DE 2017.
20’00h.
DIVENDRES 7 D’ABRIL DE 2017.
20h.
DISSABTE, 8 D’ABRIL DE 2017.
20h. Difunts del Más de les Fonts.
DIUMENGE 9 D’ABRIL DE 2017. DIUMENGE DE RAMS.
9’00h. Jaume Turull Ferrer i els seus pares Joan i Palmira.
12’30h.
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V DIUMENGE DE QUARESMA

Avui, l'Església ens presenta un gran miracle: Jesús ressuscita un difunt, mort
des de feia alguns dies.
La resurrecció de Llàtzer és “tipus” de la del Crist, que commemorarem aviat,
Jesús diu a Marta que Ell és la «resurrecció» i la «vida» (cf. Jn 11,25). A tots ens
pregunta: «¿Ho creus, això?» (Jn 11,26). ¿Creiem que en el baptisme Déu ens
ha regalat una nova vida? Diu sant Pau que nosaltres som una nova creatura
(cf. 2Co 5,17). Aquesta resurrecció és el fonament de la nostra esperança, que
es basa no en una utopia futura, incerta i falsa, sinó en un fet: «Realment el
Senyor ha ressuscitat» (Lc 24,34).

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 Les Misses del diumenge i/o en hores concertades.
DESPATX PARROQUIAL:
Dimecres de 18’00 a 19’30h. Tel. 936831194 .

Jesús mana: «Deslligueu-lo i deixeu-lo caminar» (Jn 11,34). La redempció ens
ha alliberat de les cadenes del pecat, que tots patíem. Deia el Papa Lleó el
Gran: «Els errors foren vençuts, les potestats dominades i el món guanyà un
nou començament. Perquè si patim amb Ell, també regnarem amb Ell (cf. Rm
8,17). Aquest guany no solament és preparat per als qui en el nom del Senyor
són triturats pels sense-déu. Tots els qui serveixen Déu i viuen en Ell estan
crucificats en el Crist, i en Crist assoliran la corona».
Els cristians estem cridats, ja en aquesta terra, a viure aquesta nova vida
sobrenatural que ens fa capaços de donar crèdit a la nostra sort: sempre

disposats a donar resposta a tot el qui ens demani raó de la nostra esperança!
(cf. 1Pe 3,15). És lògic que en aquests dies procurem seguir des de prop Jesús
Mestre. Tradicions com ara el Via Crucis, la meditació dels Misteris del Rosari,
els textos dels evangelis, tot... pot i ha de ser-nos un ajut.
La nostra esperança és posada també en Maria, Mare de Jesucrist i Mare
nostra, que és alhora una icona de l'esperança: al peu de la Creu esperà contra
tota esperança i fou associada a l'obra del seu Fill.

RECÉS QUARESMAL
El proper diumenge, 2 d’abril, estem convocats al Recés
Quaresmal de l’arxiprestat. Serà al Col·legi de les Dominiques
de Vallirana, a les 17:30h. Ens parlarà el recentment nomenat
Vicari Episcopal de la Zona del Llobregat, mossèn Joan
Peñafiel.

CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Missa Familiar: Com sempre, el diumenge a

ACTIVITATS PARROQUIALS I
COMUNICACIONS
-------------------------------------------------------------------------------------------QUARESMA 2017


Tots els divendres de Quaresma, abans de la Missa, a
les 19:30h, hi haurà el Via Crucis.



Dimecres i dissabtes, a les 19:30h, resem les Vespres,
abans de la Missa.



Diumenge, 2 d’abril, a les 5h de la tarda, Recés
Quaresmal de l’arxiprestat de Sant Vicenç dels Horts, al
Col·legi Verge del Roser de Vallirana.



Tots els diumenges de Quaresma, a les 12:30h
celebrem la Missa Familiar per als nens de catequesi i
les seves famílies.
------------------------------------------------------------------------------------

Celebració del Sagrament de la Reconciliació:
Dimarts 11 d’abril a les 20’00h. Hi haurà confessors.

les 12:30h. estan convidats a participar els
nens i nenes de la catequesi amb els seus
pares i família.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIACRUCIS INFANTIL
En aquesta darrera setmana de Quaresma,
a l’hora de la catequesi, el dimecres 5 d’abril,
els nens i nenes faran el Viacrucis Infantil, tot
recordant el camí que va fer Jesús vers el
Calvari. Estan convidats a participar també les
seves famílies.

DIUMENGE DE RAMS
-Benedicció de Rams, Processó i MissaEl dissabte i diumenge vinent -dissabte i
diumenge de Rams-, es beneiran els rams abans
de totes les misses. La benedicció solemne
commemorant l’entrada de Jesús a Jerusalem la
farem el diumenge abans de la missa major, la
missa de les 12:30h del migdia al Parc de la Font
del Rector.
-PROGRAMA- 12:30h. del migdia: Benedicció de
Rams al Parc de la Font del Rector (davant del
carrer St. Mateu).
- Processó pel Parc cap a l’església.
- Missa Solemne del Diumenge de Rams.

