25 de març del 2018

-

DIUMENGE de Rams – any B

HORARI Despatx Parroquial: Dimecres i Divendres de 4 a 7 tarda. Dissabte, de 11 a 1
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
També avui t’aclamem amb palmes i rams
d’olivera, i tot seguit t’acusem quan ens retreus
les nostres hipocresies i infidelitats.
Ens fas nosa i et girem la cara quan et trobem
brut i miserable al banc del carrer o en un caixer
automàtic, bloquejat sense futur en un camp de
refugiats o decrèpit en una residència per a vells.
Serà difícil, Senyor, avui el que es porta és la
superficialitat. Però cal que ens atrevim a seguirte fins al final, que renunciem a acompanyar-te
en aquests dies crucials.
Només així podrem participar del gran misteri de
la vida sense límits, de l’amor barrejat amb sang
que vessa del teu cos i que amara i fecunda les
vides dels que s’atreveixen a quedar-se al teu
costat.
Missa de Cada Dia.

Les faLsetats són moltes i mai concorden.

La veritat és única, i és jesús
CELEBRACIONS
RECORDEM: La celebració de la missa
dels dies feiners serà a 2/4 de 8.
31 de març (dissabte)
10 de la nit: CALAF
1 d’abril (diumenge de Pasqua)
10: CONILL
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
2/4 d’1: SANT MARTÍ
2/4 de 2: PUJALT
Per no omplir espai endebades, adjuntem
un Full a tot color i amb l’horari de les
celebracions de Setmana Santa.

INTENCIONS de MISSES
Dimecres 28: Víctor Díaz.
Dissabte 31: Família Planell Farrés.
Família Aymerich Camps.
Diumenge 1: Ramon Sala Coy.
Conill 1: Agustí Creus Esquius

DEFUNCIONS – Funerals

Vam pregar per l’etern descans:
Calaf: Dilluns, 19 de març, JUAN ANTONIO
SANCHEZ CABALLERO,de 63 anys
d’edat.
Dijous, 22 de març, PERE VENDRELL
MONTALÀ de 86 anys d’edat.
Conill: Dijous, 22 de març, MARIA PILAR
DE SOLÀ ROCA, de 86 anys d’edat.
Que en pau descansin!

No podem esperar res de la bona voluntat del dèspota
(Heribert Barrera)

No a la DICTADURA .
SÍ, al DIÀLEG,
a la LLIBERTAT,
al RESPECTE,
a la DEMOCRÀCIA ...

