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ANUNCI DE LES FESTES 
DE L’ANY 2016

 

El dia 6 de gener, a la sta. Missa és quan s’anuncien 

les  festes  (movibles)  de  l’any  litúrgic  amb  el  següent 

formulari:

La glòria del  Senyor  s’ha manifestat a Betlem i  es 

continuarà  manifestant  entre  nosaltres,  fins  al  dia  del 

seu  retorn  gloriós.  Per  això  us  anunciem  amb  goig, 

germans i germanes, que, així com ens hem alegrat en 

aquestes festes del Nadal de nostre Senyor Jesucrist, ens 

alegrarem  també  en  la  gran  celebració  de  la 

Resurrecció del nostre Salvador.
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Així,  doncs,  tinguem  present  que  aquest  any 

l’exercitació de la Quaresma, que ens prepara per a 

les  festes  pasquals,  començarà el  dia  10  de febrer, 

dimecres  de  Cendra, i  del  25  al  27  de  març 

celebrarem  amb  fe  el  Tríduum Pasqual de  la  mort, 

sepultura i  resurrecció del Senyor Jesús.  El  dia 27 de 

març serà la Pasqua, la festa més gran de l’any. 

I al cap de cinquanta dies, com a culminació de 

la  cinquantena pasqual,  el  diumenge,  15  de  maig, 

celebrarem la solemnitat de la Pentecosta, el do que 

Jesús  ressuscitat  fa  a la  seva Església:  el  seu  Esperit 

Sant.  Cada  diumenge  ens  reunirem  per  celebrar 

l’Eucaristia, commemorant la resurrecció del Senyor, i 

venerarem  

també la memòria de la Mare de Déu en les seves 

festes,  i  la  de tants  germans  sants  i  santes  que ens 

acompanyen en el nostre camí.

Tots els dies són sants i  bons per als qui estan en 

gràcia  de  Déu.  I  ja  al  final  de  l’any,  el  dia  27  de 

novembre, iniciarem  un  nou  any  litúrgic  amb  la 

celebració del diumenge primer de l’Advent de nostre 

Senyor Jesucrist.  A ell tot honor i tota glòria pels segles 

dels segles.                                     Amén.

  



CATEQUESI D’INFANTS 

Aquesta  setmana  els  catequistes  assistiran  a  un 

curset de formació a la Casa de l’Església del nostre 

bisbat.  Hi  participaran  els  dies  12  i  13  de  gener  de 

18:00h.  a  19:30h.  juntament  amb  catequistes  de  la 

diòcesi  de  Sant  Feliu.  Per  aquest  motiu  no  hi  haurà 

sessions  de  catequesi  pels  infants,  es  reprendrà  la 

catequesi la setmana següent.

HORARI MISSA SOLEMNITAT DE 

L'EPIFANIA DEL SENYOR

DIMARTS 5 GENER: MISSA de VIGÍLIA 19:30h. 

DIMECRES 6 GENER: MISSA  a les 10:00h. / 11:00h. / 

12:00h. i  a les 17:30h a l'Hospital St. Joan Despí.

MARTES 5 ENERO: MISA de VIGILIA 19:30h.

MIÉRCOLES 6 ENERO: MISA a las 10:00h. / 11:00h. / 

12:00h. y a las 17:30h a  l'Hospital St. Joan Despí

COL·LECTA CÀRITAS DIOCESANA: 

 es van recollir 952,94 euros. 

Moltes gràcies per la vostra generositat!



BODAS DE ORO
Nuestros  queridos  feligreses  José Ramírez  y  María 

Dolores  Herrador  celebran  50  años  de  vida 

matrimonial desde su enlace en Montilla. La Misa de 

acción de gracias  a Dios  será el  próximo sábado 9 

Enero a las 12:00h. 

CITAS Y PENSAMIENTOS DE LOS PAPAS 

SOBRE LA MISERICORDIA

La  misericordia  es  el  núcleo  central  del  mensaje 

evangélico, es el nombre mismo de Dios. 

                                                                        Benedicto XVI

AGENDA

Es  trasllada  al  dijous  14:  de  19:30h  a  20:30h. Lectio 

divina per a dones.

Divendres  8:  de  19:30h.  a  23:30h.  Exposició  del 

Santíssim.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 4: 19:00h.  Dimarts 5:  7:15h. / 19:30h. Dimecres 6: 

10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital 

St.  Joan  Despí.  Dijous  7:  7:15h./19:00h.  Divendres  8: 

19:00h. Dissabte 9: 9:00h. / 19:30h. Diumenge 10: 10:00h. 

Eduardo  Zambudio/  11:00h./  12:00h.  pels  feligresos/ 

17:30h. Hospital St. Joan Despí.


