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Celebracions de Setmana Santa
7 d’abril – Divendres
● Celebració Comunitària del Perdó, a les 21:00 hores
9 d’abril – Diumenge de Rams – Inici de la Setmana Santa
● Benedicció dels rams i les palmes: a les
10:30 h. – a Santa Maria (a la façana de l’església)
12:00 h. – a la Plaça de Sant Bernat Calbó
- Després de cada benedicció se celebrarà l’eucaristia
a l’església de Santa Maria del Taulat
(aproximadament pot ser a les 10:45 i a les 13:00 hores)
12 d’abril – Dimecres Sant
● Via Crucis: a les 19:30 hores, seguit de la missa de 20:00 h
13 d’abril – Dijous Sant
● Eucaristia de la Cena del Senyor:
a les 20:00 hores
14 d’abril – Divendres Sant
● Via Crucis: a les 10:00 hores
● Celebració de la mort del Senyor:
a les 18:00 hores
15 d’abril – Dissabte Sant
● Vetlla Pasqual: a les 22:30 hores
16 d’abril – Diumenge de Pasqua de Resurrecció
● Eucaristies: només a les 11:30 hores i a les 13:00 hores
- ALERTA: No hi ha la missa de les 10:00 hores! –

Breu calendari per al març i abril del 2017
MARÇ del 2017
Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19 – ROMERIA a MONTSERRAT
Dilluns

20

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dimarts

21

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres 22

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

Dijous

CATEQUESI d’ADULTS: Israel i Palestina, història d’un conflicte,
amb Xavier Tudela. Periodista i politòleg,
de les 21:30 a les 23:00 hores

23

Dimecres 29

VIA CRUCIS a les 19:30 hores

ABRIL del 2017
Dimarts

4

PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Dimecres

5

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores, seguit de la missa de les 20:00 h

Divendres

7

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA del PERDÓ, a les 21:00 hores

Diumenge

9

DIUMENGE de RAMS o de PASSIÓ – Inici de la Setmana Santa
● Benedicció de Rams: a les 10:30 h. a Santa Maria
i a les 12:00 h. a la Plaça de Sant Bernat Calbó
● Misses: a les 10:45 i a les 13:00 hores a Santa Maria del Taulat

Dimecres 12

VIA CRUCIS, a les 19:30 hores, seguit de la missa de les 20:00 h

Dijous

DIJOUS SANT: EUCARISTIA de la CENA del SENYOR a les 20:00h

13

Divendres 14

DIVENDRES SANT: ● Via Crucis: a les 10:00 hores
● CELEBRACIÓ de la MORT del SENYOR: a les 18:00 hores

Dissabte

VETLLA PASQUAL, a les 22:30 hores

15

Diumenge 16

PASQUA de RESURRECCIÓ – Inici del temps de PASQUA
Misses: a les 11:30 h i a les 13:00 hores
- ALERTA: No hi ha la missa de les 10:00 h del matí! -

Dilluns

17

Dilluns de Pasqua – Misses a les 9:00 i a les 20:00 hores

Dimarts

18

- Conferència - Jornada de Formació: “Posa les piles al
despertador de la Fe”, a càrrec de Juanjo Fernández, professor,
escriptor i conferenciant. A les 6 de la tarda, a la Sala d’actes.
- PREGÀRIA des de les 20:30 h a les 21:00 h

Diumenge 23

Festa de Sant Jordi – Diumenge II de Pasqua

Dilluns

24

CONSELL PASTORAL, a les 21:00 h

Dijous

27

Festa de la Mare de Déu de Montserrat. Missa a les 20:00 hores

Hem de ser més ecològics!
El maig del 2015, ara farà dos anys, el papa Francesc va publicar l’encíclica “Laudato
si’” (“Lloat sigueu”). Nosaltres la vam treballar en la darrera Trobada de l’Arxiprestat, el
passat dissabte 28 de gener, al matí, a la parròquia de Sant Fèlix. Ens hi va ajudar,
molt bé, l’actual director de “Justícia i Pau”, Eduard Ibáñez. Primer vam fer un resum
de tot el que diu el papa en l’encíclica i després vam acabar amb unes propostes ben
concretes. El document del papa és una gran encíclica, per tal que l’assumeixin les
comunitats cristianes i per tal que aquestes comunitats siguin més ecològiques. En el
text, tracta el tema ecològic en un sentit global o integral, o en un sentit eco-social, és
a dir, en un sentit ampli, per: “fer justícia a la terra i als pobres i als qui pateixen”. Per
tant, es tracta d’una justícia ecològica que no és altra cosa que una justícia social. És
una preocupació, com diu en subtítol: “sobre la cura de la casa de tots”, el món.
PROPOSTES PRÀCTIQUES:
Ens cal un treball d’aprofundiment i de reflexió a tots nivells (amb el text de l’encíclica,
amb llibres, articles, conferències, etc...). Hauríem de col·laborar amb moltes entitats
cristianes, que tenen molts materials, com Justícia i Pau, Càritas, Mans Unides,
Cristianisme i Justícia. Moltes d’elles també treballen conjuntament. A les comunitats i
als Consells Pastorals hauríem de buscar uns responsables d’aquests temes i que
facin un equip que es preocupi de tot allò que sigui ecològic i de justícia. Amb ells es
pot dibuixar un pla de formació i que es pugui arribar també a uns canvis concrets
i reals. Hem de saber mirar cap a dins però també hem de mirar cap a fora, hem de
tenir una mirada social. Hem de plantejar-nos de mirar el nostre món i el nostre entorn
i no només de procurar per la “nostra” parròquia. Hem de saber treballar “amb els
altres”, amb altres entitats i associacions. I tot el que fem ha de ser individual i
col·lectiu alhora, perquè les persones i la comunitat han de canviar conjuntament, i ho
hem de fer amb pedagogia: en els debats públics, en la catequesi, els joves, l’esplai,
els avis... i, fins i tot, en les celebracions litúrgiques, en els recessos, en les pregàries,
etc,... Finalment hem de pensar en uns canvis en la vida, com són:
1. Mirar les qüestions de l’energia: de l’energia verda, de les energies renovables, de
l’energia solar, etc...
2. Ens hem de plantejar, molt seriosament, reduir el nostre consum energètic!
3. Es pot fer una auditoria mediambiental, per veure com estem...
4. Cal reduir el consum d’aigua i pensar molt en reutilitzar-la...
5. Cal reduir tots els consums que fem i veure tot allò que contractem.
6. Cal revisar tots els residus que generem i pensar en reutilitzar-ne molts d’ells en
molts mercats de segona mà.
7. Cal revisar tots els contractes, les assegurances, etc...
8. Cal veure les relacions laborals, els serveis remunerats i els voluntariats, etc,...
9. Cal revisar els nostres estalvis, pensar en la “banca ètica”, en entitats que tinguin
projectes socials i d’inserció i reinserció laboral.
10. Cal comprar en els mercats de proximitat, de Km0.
11. Cal pensar també en els nostres vehicles, en el seu consum i la seva
contaminació... Pensem més en el transport públic o el transport compartit.

JORNADA de FORMACIÓ

Posa les piles
al despertador
de la Fe!
A càrrec de:

Juanjo Fernández,

Professor, escriptor i conferenciant de temes
d’Educació, autor del llibre “30 manaments per
tractar amb adolescents” (Editorial Claret).

DIMARTS 18
d'ABRIL
a les 6 de la tarda
a la Sala d’actes de la Parròquia
TOTS HI SOU CONVIDATS!
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