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Jesús transfigurat a la muntanya Tabor, ha volgut

mostrar als seus deixebles la seva glòria, no per evitar-

los passar per la creu, sinó per indicar a on condueix la

creu. Qui mor amb Crist amb Crist ressuscitarà. La creu

és la porta de la resurrecció. Qui lluita amb Ell, amb Ell

triomfarà. És el missatge de l'esperança que la creu de

Jesús  conté,  exhortant  a  la  força,  en  la  nostra

existència.
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La creu cristiana no és un objecte de la casa o un

ornament  per  emportar,  sinó que la creu cristiana és

unrecordatori de l'amor amb el qual Jesús s'ha sacrificat

per salvar la humanitat del mal i del pecat. En aquest

temps  de  quaresma,  contemplem  amb  devoció  la

imatge del crucifix: Jesús a la creu marca les etapes del

nostre  itinerari  de quaresma per a comprendre cada

vegada més la gravetat del pecat i el valor del sacrifici

amb el qual el Redemptor, ens ha salvat a tots.

La Verge Santa, ha sabut preveure, la glòria de Déu

amagat  en  la  seva  humanitat.  Que  ella  ens  ajudi  a

romandre  amb  Ell  en  l'oració  silenciosa,  a  deixar-nos

il·luminar per la seva presència, per portar al nostre cor,

a través de les més fosques nits,  un reflex de la seva

glòria.

SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA

La fiesta de San José pone ante nuestra mirada la

belleza de una vida fiel. José se fiaba de Dios: por eso

pudo  ser  su  hombre  de  confianza  en  la  tierra  para

cuidar  de  María  y  de  Jesús,  y  es  desde  el  cielo  un

padre bueno que cuida de nuestra fidelidad.



JORNADA POR LA VIDA 2017

Como  cada  año,  el  25  de  marzo  -coincidiendo

con la Encarnación del Señor- se celebra la Jornada

por  la  Vida  para  fomentar  la  defensa  de  la  vida,

especialmente en sus etapas más frágiles como son al

nacer y al envejecer.

Este  año  el  lema  es  “La  luz  de  la  fe  ilumina  el

atardecer de la Vida”. En esta ocasión es una llamada

por un mayor cuidado y amor a nuestros enfermos y

ancianos. Recemos por esta intención!

RETIRO DE EMAUS

Este próximo miércoles 22 a las 21:15h. las mujeres

caminantes- que participaron el pasado fin de semana

en el  retiro-  tendrán un  encuentro  de oración en  la

parroquia.

EL TWEET DEL PAPA

“El  Espíritu  Santo  nos  empuja  a  buscar  con  valor

caminos nuevos para anunciar el Evangelio”.



LA COL·LECTA D'AVUI SERÀ PEL SEMINARI

AVÍS: DEGUT A LA SORTIDA ARXIPRESTAL NO HI HA

MISSA DISSABTE 25 MARÇ PEL MATÍ 9h.

AGENDA

Dilluns 20: 19:00h. Missa de la Solemnitat de st. Josep

20:30h. Junta de Càritas

Dijous 23: de 19:30h a 21:00h. Reunió de catequistes

a les 19:30h. Sessió de Bíblia. Tema: “La manifestació

de Déu a Mambré”.

Divendres 24:   a les 18:00h. Via Crucis.

a les 11:00h. Missa residència Sophos

Diumenge 26: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com 

cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 20: 19:00h. Rafael Tarrida i Benvinguda Mestres.

Dimarts 21:  7:15h. /19:00h. Josep Mariné i  Maria Gres.

Dimecres 22 : 19:00h. Missa exequial per Serafín Cuevas

Valle.  Dijous  23:  7.15h./19:00h.  Divendres  24:  19:00h.

Dissabte  25:  9:00h.  /19:30h.  Diumenge  26:  10:00h.  /

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

Despí.
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