El Sant Crist de la Parròquia
És un costum de la Parròquia
que, durant la Quaresma, es
traslladi el Sant Crist des del seu
lloc habitual, és a dir, el lateral
dret de l’església, fins a dalt el
presbiteri.

nes s’hi han adreçat, en entrar a
l’església, suplicant una gràcia,
pregant per les seves necessitats: per la salut, pel treball, per
les dificultats en les relacions,
etc.

He de confessar que, quan vaig
veure col·locat el Sant Crist en
aquest lloc per primera vegada,
em va impressionar. No només
per les seves grans dimensions,
sinó sobretot per l’efecte que em
va produir veure’l tan de prop
des d’on celebro l’Eucaristia.

La mirada cristiana sobre la Creu
si bé ens fa ser conscients de la
gravetat del mal i del pecat; així
mateix ens fa adonar que és
unint-nos a l’entrega del Crist
que participem també de la seva
victòria. És llavors quan la Creu,
expressió de la nostra salvació,
esdevé gloriosa.

Això m’ha portat a reflexionar sobre el valor de la Creu i la seva
íntima relació amb l’altar. De fet,
cada vegada que celebrem l’Eucaristia, revivim l’entrega total de
Jesús per a tota la humanitat, visibilitzada en la seva Creu.
La Creu, que presideix ara el nostre altar, ha escoltat moltíssimes
pregàries. Incomptables perso-

Durant la Quaresma la Creu ens
acompanyarà de manera significativa. I el viacrucis en serà una
expressió litúrgica de la comunitat.
Mn. Carles Cahuana, rector

Informacions
primària, que es fa els divendres
a les 17:30h a la rectoria.

Catequesi d’infants i adolescents
Ateses les darreres disposicions
del PROCICAT pel que fa a les extraescolars, aquesta setmana
podrem reprendre la catequesi
infantil de manera presencial. Us
informem també de les activitats
de la postcomunió, adreçada als
infants a partir de 5è de

Col·lecta extraordinària
A la col·lecta de Mans Unides del
darrer diumenge es va recollir un
total de 883,93€. Moltíssimes
gràcies a tots per la vostra generositat!

Càritas parroquial
Volem expressar el nostre
agraïment pels aliments que ens
feu arribar per repartir a les
famílies necessitades. Des de

Càritas ens fan saber que és preferible portar aliments no peribles (no frescos) per tal de facilitar el seu repartiment. Gràcies!

Agenda parroquial
Adoració al Santíssim
Com cada dimarts, pregària continuada davant el Santíssim Sagrament, de les 9 del matí a les 20h.

Pregària de Quaresma
El dimarts dia 23 de febrer, en
acabar la missa, trobada a la capella del Santíssim per reflexionar
sobre l'evangeli del diumenge.

Intencions de missa
Dissabte 20 Diumenge 21 - 12:30 Pili Almer Ale-

gret i Santi Cuberes Mallol.
Dilluns 22 - Joaquim Gorgori Pardellans (aniv.), Teresa Pladevall
Foraster (19è aniv,) i Jaume Vi-

cens Valls
Dimarts 23 Dimecres 24 Dijous 25– Dolors Bonet Compañó

i Jaume Guixà Comas.
Divendres 26 -

