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MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC 
PER A LA QUARESMA 2017

  "LA PARAULA ÉS UN DO. L'ALTRE ÉS UN DO" 

La Quaresma és un nou començament, un camí

que  ens  porta  a  un  destí  segur:  la  Pasqua  de

Resurrecció,  la  victòria  de  Crist  sobre  la  mort.  I  en

aquest  temps,  rebem  sempre  una  forta  crida  a  la

conversió: El cristià està cridat a tornar a Déu «de tot

cor»  (Jl  2,12),  a  no  acontentar-se  amb  una  vida

mediocre,  sinó  a  créixer  en  l'amistat  amb el  Senyor.

Jesús és l'amic fidel que no ens abandona mai perquè,

fins  i  tot  quan  pequem,  espera  pacientment  que
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tornem a ell i, amb aquesta espera, manifesta la seva

voluntat de perdonar.

La Quaresma és el temps propici per renovar-se en

la  trobada amb Crist  viu  en  la  seva  Paraula,  en  els

sagraments i en el proïsme. El Senyor, que va vèncer els

enganys del temptador en els 40 dies que va passar al

desert, ens mostra el camí que cal seguir. Que l'Esperit

Sant ens guiï a fer un veritable camí de conversió, per

redescobrir el do de la Paraula de Déu, ser purificats

del pecat que ens encega i servir Crist present en els

germans necessitats. Animo tots els fidels a manifestar

també aquesta renovació espiritual participant en les

campanyes  de Quaresma que moltes  organitzacions

de  l'Església  promouen  en  diferents  parts  del  món,

perquè augmenti  la  cultura  de  l’encontre  en  l'única

família  humana.  Preguem  els  uns  per  altres  perquè,

participant  de la victòria de Crist,  sapiguem obrir  les

nostres portes als febles i als pobres. Aleshores viurem i

donarem un testimoni ple de l'alegria de la Pasqua.

CAMPANYA MANS UNIDES CONTRA LA FAM

Col·lecta: 736,38 €      Hospital:    100€          Total 836,38 €



TROBADA ARXIPRESTAL AL MONESTIR DE LES AVELLANES

Serà dissabte 25 de març. La sortida és a les 8:00h. i

la tornada a les 18:00h. El preu de 30€ inclou l’autocar,

visita guiada al monestir i el dinar. Hi haurà una parada

per  esmorzar  a  la  Panadella.  L’acte  central  serà  la

celebració de l’Eucaristia. Les inscripcions es poden fer

al despatx parroquial fins 19 de març.

El  Monestir  de  Santa  Maria  de  Bellpuig  de  les

Avellanes està situat  al  municipi  d’Os de Balaguer

(Noguera), tot i que pren el nom del poble veí de les

Avellanes.  Allà  hi  trobem  una  comunitat  dels

Germans Maristes des de 1910. 

El 2013 va tenir lloc a Tarragona la beatificació de

524  màrtirs  de  la  persecució  religiosa  del  1936-1939

entre els quals hi havia un grup de 66 germans maristes i

2 laics. Cinc d’ells van morir a la mateixa comunitat de

Les Avellanes. El germà Crisanto (39 anys), encarregat

dels  nois  aspirants  del  monestir,  va  tenir  cura  que

poguessin  refugiar-se  en  diverses  famílies.  Ell  va  ser

assassinat però els joves van poder travessar la frontera

francesa.



EL TWEET DEL PAPA

“Si  el  mal  es  contagioso,  lo  es  también  el  bien.

¡Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el bien!”

 BAUTIZOS 

Durante la Cuaresma no se celebran bautizos, siguiendo la

tradición de la Iglesia, hasta la Pascua.

AGENDA

Dijous 9:   a les 15:15h. recés de dones

de 20:30h. a 22:00h. Consell pastoral parroquial

                 a les 19:30h. sessió de Bíblia: 

                                “La destrucció de Sodoma i Gomorra”

Divendres 10:  a les 21:00h: Itinerari Renovació Cristiana.

                 A l’ermita de  la Mare de Déu del Bon viatge.

                            Tema:    Un camí cap a la Pasqua   

                 de 19:30h.-23:30h. Exposició del Santíssim.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 6: 19:00h.  Dimarts 7: 7:15h. /19:00h.  Dimecres 8 :

19:00h. Missa exequial per Miguel Lorente Beltrán/ Dijous 9:

7.15h./19:00h.  Divendres  10:  19:00h.  Dissabte  11:

9:00h./19:30h.  Diumenge 12:  10:00h.  /11:00h./12:00h.  pels

feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.


