
Feiners :  8:30h de dilluns a dissabtes 

  19h    de dilluns a divendres         

Dissabtes tarda (Vigília del Diumenge): 19:30h 

Diumenges:    9:00h (castellà)  

          11h 

   12:15h Missa Familiar 

                    20h  

Els dies festius cal mirar l’apartat de Litúrgia 

HORARI DE MISSES      

 

Missa en sufragi pels difunts de la Parròquia 

que han mort durant el mes de desembre  

DIVENDRES 11 de GENER  

A  les 19h 

 

Dimarts de 12:30h a 13:30h 

Dijous de 19:30h a 20:30h 

DESPATX PARROQUIAL 

Carrer Balmes n.35 

Carrer de Misericòrdia,12 
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Estem a les portes d’un Judici 
important. Durant dies i me-
sos formarà part de les notíci-
es i n’estarem pendents. 

La litúrgia de l’Església convi-
da a pregar pels presos. Mal-
grat que els polítics i líders 
socials de Catalunya encara 
no són presos amb una sen-

tència ferma, la majoria por-
ten més d’un any en presó 
preventiva, tots podríem pre-
gar per ells amb les paraules 
d’aquesta oració de la Missa 
pels presos. En ella invo-
quem Déu, Ell sap qui és in-
nocent i qui culpable, i dema-
nar-li un judici just.  

Pregar pels presos Pregar pels presos   
PREGÀRIA DE COL.LECTA—MISSA PELS PRESOS 

Déu omnipotent i misericordiós, 

que penetreu els secrets del cors; 

vós sabeu qui és innocent i podeu convertir el culpable; 

escolteu la nostra pregària pels presoners: 

doneu-los una paciència i una esperança 

que els alleugi la pena 

i feu que puguin tornar amb llibertat a casa seva. 

Per nostre Senyor Jesucrist. 



És gairebé impossible expressar 
tot el què passa en una Parrò-
quia durant un any. Tantes coses 
que quedaran en el secret entre 
Déu i cada persona. Tanmateix 
m’agrada destacar algunes ale-
gries d’aquest 2018. 

La primera alegria d’una Parrò-
quia són els batejos. Han estat 
62 nous batejats. És sempre mo-
tiu d’alegria rebre uns pares que 
desitgen el Baptisme dels seus 
fills. N’esperem molts més i so-
bretot que molts adults vulguin 
rebre el Baptisme i entrar en la 
vida de la fe en Jesús. 

Una altra alegria, potser més 
profunda, són tots aquells que 
hem acomiadat i que creiem que 
participen del goig etern. Hem 
celebrat 196 celebracions exe-
quials. Biografies i històries dife-
rents, però tots ells i elles han 
arribat al terme Feliç del Regne 
de Déu. Els recordem i volem 
continuar estimant-los amb la 
nostra pregària constant. Cada 
mes celebrem la Missa amb el 
signe de la llum. És també un 
moment feliç. 

Unes 800 Misses s’han celebrat 
durant el 2018 a la nostra Parrò-
quia. El seu valor deu ser incal-

culable... Gràcies també al servei 
d’altres preveres de l’Arxiprestat. 
L’Eucaristia fa l’Església... L’hem 
de viure sempre amb intensitat i 
goig de l’Esperit. 

46 nens i nenes van fer la Prime-
ra Comunió a l’Església Parro-
quial. De Bodes poquetes, no-
més 3. És una dada que ens ha 
de fer pensar! 

Una altra alegria va ser la cele-
bració de la Unció dels malalts el 
29 d’abril. És sempre emotiu i 
joiós donar confort als qui viuen 
la bellesa o la malaltia. 

El 2018 vàrem acollir la Celebra-
ció de la Pentecosta de l’Arxi-
prestat. Fou una Celebració ma-
ca amb molta gent i en la qual 
van rebre el Baptisme 2 adults. 
Un bon record! 

Personalment m’agrada molt la 
Pregària davant el Santíssim ex-
posat a l’Altar Major. Estètica-
ment és formidable amb la Cus-
tòdia que tenim a la Parròquia. I 
aquest 2018 crec que hem trobat 
la fórmula bona. Un cop al mes 
(sense abusar). En silenci i reco-
lliment. Ho continuarem fent el 
2019. Gràcies també al petit grup 
que cada dia reseu el Rosari! 

Resum d’un Any  Resum d’un Any    
 

Dilluns 31 desembre 8:30h Missa / 19h Missa de Vigília 

SOLEMNITAT DE SANTA MARIA 

Dimarts 1 de gener 2019 

Misses:  10h castellà, 11h i 20h 

 

EPIFANIA DEL SENYOR 

Diumenge 6 de gener 
Dissabte 5 gener: 19:30h Missa de Vigília 

Diumenge 6 gener:  

Misses 10h castellà, 11h i 20h 

BAPTISME DEL SENYOR 

Diumenge 13 de gener 

Dissabte 12 gener: 19:30h Missa de Vigília 

Diumenge 13 gener: 

Misses a les 9h, 11h, 12:15h i 20h 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM 

Dimecres 16 gener 
De 18h a 19h 

Una altra alegria de la nostra Par-
ròquia són les Misses Familiars 
els diumenges a les 12:15h. Hi 
participen moltes famílies de la 
Catequesi tant de la Parròquia 
com del Col.legi La Salle. Aconse-
guim que els infants, pares i ma-
res assisteixin més a la Missa du-
rant els dos anys en què es pre-
paren per a la Primera Comunió. 
És una alegria ajudar als infants i 
famílies a viure la Missa partici-
pant-hi activament. 

No cal dir que el treball constant 
dels catequistes i del grup de Ca-
ritas és font de joia setmanal. En 
els dos grups hi ha molt bon ambi-

ent i el 2018 vàrem celebrar un fi 
de curs amb un sopar conjunt a la 
Sala Parroquial amb música i dan-
ses. 

Voldria també destacar els mem-
bres de la Confraria Nostre Pare 
Jesús del Calvari que cada dijous 
es reuneixen per pregar davant el 
Natzarè. És una llum que també 
ens il·lumina a tots. I agrair-los la 
seva dedicació en la Setmana 
Santa, juntament amb els de la 
Confraria Jesús de l’Amargura i 
tots els qui per aquesta gran set-
mana venen a la nostra Església. 
Gràcies i endavant amb la seva 
Missió. 


