Dominica Laetare
Des de fa molts segles, el diumenge IV del temps quaresmal
es coneix com a Dominica Laetare per la primera paraula de l’antífona inicial de la missa del dia
(introit): “Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l’estimeu. Estigueu contents tots els
qui portàveu dol per ella; sereu
alletats amb l’abundància del
seu consol” (Is 66, 10-11). Un
diumenge amb un to més joiós,
enmig de l’esperit penitencial
propi de la Quaresma.
Hem superat l’equador d’aquest
temps de penitència i reconciliació, i ara cal no defallir en el camí que vam començar, litúrgicament parlant, el Dimecres de

Cendra. L’alegria de la qual parla
el profeta és per a nosaltres la
perspectiva de la Pasqua, de la
Resurrecció, de la llum enmig de
la foscor, tan necessària per donar sentit al nostre pelegrinatge
quaresmal. Per aquesta raó, en
l’oració col·lecta –primera pregària de la missa- es demana a
Déu que reconciliï amb Ell tot el
llinatge humà i “que el poble cristià s’afanyi amb deler i amb una
fe ben animosa a celebrar les
festes de Pasqua que s’acosten”.
Aprofitem, doncs, aquestes darreres setmanes abans de la gran
festa pasqual!
Mn. Carles Cahuana, rector.

HORARIS DE LES CELEBRACIONS DE RAMS*
Dissabte - 27 març
18:00 - Benedicció de rams i missa
19:00 - Benedicció de rams i missa
Diumenge de Rams - 28 març
10:30 - Benedicció de rams i missa

12:00 - Benedicció de rams (SENSE
missa)

12:30 - Benedicció de rams i missa
13:30 - Via Crucis
* Vegeu informació referent a
aquestes celebracions al dors

Informacions
l’interior de l’església tot mantenint la distància de seguretat,
l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic i respectant l’aforament
permès. Les celebracions d’aquests dies seran les anunciades sempre que es mantinguin
les actuals disposicions de les
autoritats sanitàries pel que fa a
horari de toc de queda i aforament.

Celebracions de Rams
La Congregació per al Culte i Disciplina dels Sagraments va enviar a tots els bisbes una nota
referent a les celebracions d’aquesta Setmana Santa. Entre altres qüestions, es disposa que el
Diumenge de Rams s’ometi la
processó i la benedicció dels
rams a l’exterior dels temples.
Per tant, la benedicció es farà a

Agenda parroquial
Pregària de Quaresma
Com tots els dimarts de Quaresma, el dia 16 de febrer, en acabar
la missa, trobada a la capella del
Santíssim per reflexionar sobre l'evangeli del diumenge.

Solemnitat de Sant Josep
Missa divendres 19 de març a les
20h.
Celebració comunitària del perdó
La celebració penitencial de Quaresma serà el dimecres 24 de
març a les 19h.

Intencions de missa
Dissabte 13 - Teresa Sobrevalls (4t

nas (aniv.)

aniv.) i Josefina Orpí Trepat

Dijous 18 –
Divendres 19 - Josep Coscollola Vi-

Diumenge 14 Dilluns 15 Dimarts 16 - Carmen Ollé Benach
Dimecres 17 - Enriqueta Ballús Pla-

dal, Josep Coscollola Vilaró, Laura
Nájera Reyes, Josep Ma. Oriol Pinós, Ma. Luisa Ferrer (17è aniv.)

PARRÒQUIA SANTÍSSIMA TRINITAT
Zurbano 2. 08201 Sabadell. Telèfon: 93 727 49 09
Celebracions de l’Eucaristia: dilluns-divendres 20h, dissabtes 18h i 19h, diumenges 10:30 i 12:30h
Obertura del temple: de 9h a 13h i de 17h a 21h. Horari de Despatx: dijous de 18h a 20h.
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