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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

1 DE MARÇ -DIMECRES DE CENDRAINICI TEMPS DE QUARESMA
La Quaresma és el temps litúrgic de conversió, que
marca l'Església per preparar-nos a la gran festa de la
Pasqua. És temps per penedir-nos dels nostres pecats i
de canviar alguna cosa de nosaltres per ser millors i
poder viure més a prop de Crist.
Amb la imposició de les cendres, s'inicia una
estació espiritual particularment rellevant per a tot
cristià que vulgui preparar-se dignament per a viure el
Misteri Pasqual, és a dir, la Passió, Mort i Resurrecció del
Senyor Jesús.

EUCARISTIA 19:00h.
DIMECRES DE CENDRA / MIÉRCOLES DE CENIZA.
La Quaresma és un temps propici per intensificar la
vida de l'esperit a través dels mitjans sants que l'Església
ens ofereix: el dejuni, la pregària i l'almoina. A la base
de tot, hi ha la Paraula de Déu, que se'ns invita a
escoltar en aquest temps i a meditar més sovint.
(Extracte Missatge Quaresma 2017 del st. pare
Francesc)
El dejuni es pot concretar en fer un àpat normal al
dia i els altres més lleugers. L’abstinència de carn és
pels divendres de quaresma. Són dies d’abstinència i
dejuni.
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT ESTÀ DE DOL
Aquest passat dimarts 21 de febrer va morir a l’edat de
70 anys mn. Jaume Berdoy i Alemany a l’Hospital
residència dels Camils de Sant Pere de Ribes. Fill de
Sitges, actualment era rector de la parròquia de santa
Maria de Vilafranca del Penedès. I, també, a nivell
diocesà, tenia el càrrec de vicari general, com a
col·laborador més estret del bisbe Agustí, des que es
va crear el Bisbat.

A finals d’any va començar a trobar-se delicat de
salut i, ara fa 15 dies li van diagnosticar que el seu estat
era terminal. Per la rapidesa amb que ha transcorregut
la seva malaltia ha estat un cop dur per la nostra
diòcesi. Entre d’altres serveis precisament ell tenia cura
dels preveres grans i malalts de la diòcesi. Destacava
per

una

gran

capacitat

de

lideratge

que

acompanyava d’una proximitat plena d’afecte que el
va fer molt estimat dels fidels de les parròquies a on va
exercir el seu ministeri.
Tinguem un record per ell a la pregària, així com per la
seva mare i germana.
Molt devot de la Mare de Déu del Vinyet de Sitges ara
li demanem que li procuri la milloria del Cel com resen
els goigs: “Puig que a vostra senyoria vostre devot se
sotmet, procurau-nos milloria, Verge Santa del Vinyet”.
PROPER DIUMENGE 1r de MES COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església
CAPELLES SAGRADA FAMÍLIA:
De tot l’any passat s’han recollit: 1.291,76€
Agraïm a les persones que s’encarreguen de les
capelles el seu servei.

EL TWEET DEL PAPA
“La cultura del descarte no es de Jesús. El otro es mi
hermano,

más

allá

de

cualquier

barrera

de

nacionalidad, extracción social o religión”

VIA CRUCIS: los viernes de Cuaresma a las 18:00h.
AGENDA
Dilluns 27 febrer: de 20:30h. a 22:00h. reunió de
voluntaris de Càritas
Divendres 3: a les 18:00h. Via Crucis.
de 19:30h. a 23:00h. Exposició del Santíssim.
Dissabte 4: a les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes
a l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 27: 19:00h.

Dimarts 28: 7:15h. /19:00h.
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