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                    quaresma i sant josep
És interessant tenir en compte la coincidència
d’aquesta Quaresma amb la proclamació d’un any
especial dedicat a Sant Josep, declarat pel papa
Francesc el passat 8 de desembre del 2020. La figura
d’aquest sant val la pena tenir-la present com a model
d’inspiració, especialment en aquest camí quaresmal que
ens ha tocat viure, en condicions de patiment,
abandonament i angoixa a causa de la pandèmia de
COVID-19. Tradicionalment se li atribueixen
característiques personals de confiança, treball i senzillesa
que poden ajudar-nos a renovar la nostra fe en aquest
temps litúrgic.

L’espòs de Maria és una figura molt propera a la nostra
condició humana i en aquests mesos de pandèmia, ha fet
recordar al papa Francesc, com: «les nostres vides estan
teixides i sostingudes per persones comunes —correntment oblidades— que no apareixen en
portades de diaris i de revistes, ni en les grans passarel·les de l’últim show, però, sens dubte, estan
escrivint avui els esdeveniments decisius de la nostra història (…) Tots poden trobar en sant
Josep —l’home que passa desapercebut, l’home de la presència diària, discreta i oculta—
un intercessor, un suport i una guia en temps de dificultat. Sant Josep ens recorda que tots els
que estan aparentment ocults o en «segona línia» tenen un protagonisme inigualable en la història
de la salvació».

Que sant Josep, ens sostingui amb la seva presència sol·lícita durant tota la Quaresma. Ens
ajudi a acceptar la nostra feblesa amb intensa tendresa, confiant en el fet que la majoria dels designis
de Déu es realitzen a través i malgrat la nostra debilitat. Trobant-nos, així, amb la Misericòrdia de Déu,
especialment en el sagrament de la Reconciliació, sentint que Déu ens acull, ens abraça, ens sosté i

ens perdona i que la benedicció de Crist ressuscitat
ens acompanyi en el camí vers la llum pasqual.



sant  josep
Com tots sabeu la nostra comunitat està restaurant gràcies a la vostra generositat la imatge de Sant Josep.
Aquesta ha estat una bonica iniciativa de Mn. Esteve per tal de celebrar en la nostra comunitat el 150é
aniversari de la declaració de Sant Josep com a patró de l’església universal. Volem dedicar el Vox Papam
d’aquest mes a la carta apostòlica del Sant Pare «Patris Corde» (Cor de Pare) per commemorar aquesta
efemèride. N’he volgut destacar dos aspectes:

Pare en la tendresa
La història de la salvació es compleix creient «contra tota esperança» (Rm 4,18) per mitjà de les nostres
debilitats. Moltes vegades pensem que Déu es basa només en la part bona i vencedora de nosaltres, quan
en realitat la majoria dels seus designis es realitzen per i malgrat la nostra feblesa.

El Maligne ens fa mirar la nostra fragilitat amb un judici negatiu, mentre que l’Esperit la treu a la llum amb
tendresa. La tendresa és la millor manera per tocar el que és fràgil en nosaltres. El dit que assenyala i el
judici que fem dels altres són sovint un signe de la nostra incapacitat per acceptar la nostra pròpia debilitat,
la nostra pròpia fragilitat. Només la tendresa ens salvarà de l’obra de l’Acusador (cf. Ap 12,10). Per aquesta
raó és important trobar-nos amb la Misericòrdia de Déu, especialment en el sagrament de la Reconciliació,
tenint una experiència de veritat i tendresa. Paradoxalment, fins i tot el Maligne pot dir-nos la veritat, però,
si ho fa, és per condemnar-nos. Sabem, però, que la Veritat que ve de Déu no ens condemna, sinó que ens
acull, ens abraça, ens sosté, ens perdona. La Veritat sempre se’ns presenta com el Pare misericordiós de
la paràbola (cf. Lc 15,11-32): ve al nostre encontre, ens torna la dignitat, ens torna a posar de peu, celebra
amb nosaltres, perquè «el meu fill era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem trobat »

També a través de l’angoixa de Josep passa la voluntat de Déu, la
seva història, el seu projecte. Així, Josep ens ensenya que tenir fe en
Déu inclou a més creure que Ell pot actuar fins i tot a través dels
nostres pors, de les nostres fragilitats, de la nostra debilitat. I ens
ensenya que, enmig de les tempestes de la vida, no hem de tenir por
de cedir a Déu el timó de la nostra barca. De vegades, nosaltres
voldríem tenir tot sota control, però Ell té sempre una mirada més
àmplia.

Pare en l’acollida
Sovint ocorren fets en la nostra vida que no entenem. La nostra
primera reacció és sovint de decepció i rebel·lió. Josep deixa
de banda els seus raonaments per donar pas al que esdevé i,
per més misteriós que li  sembli, l ’acull, assumeix la
responsabilitat i es reconcilia amb la seva pròpia història. Si no ens reconciliem amb la nostra història, ni tan sols podrem
fer el pas següent, perquè sempre serem presoners de les nostres expectatives i de les consegüents decepcions.

Josep no és un home que es resigna passivament. És un protagonista valent i fort. L’acollida és una manifestació en la
nostra vida del do de la fortalesa que ens ve de l’Esperit Sant. Només el Senyor pot donar-nos la força per acollir la vida
tal com és, per fer espai fins i tot a aquesta part contradictòria, inesperada i decebedora de l’existència.
La vinguda de Jesús entre nosaltres és un regal del Pare, perquè cadascú pugui reconciliar-se amb la carn de la seva
pròpia història, encara que no l’entengui del tot.

L’acollida de Josep ens convida a acollir els altres, sense exclusions, tal com són, amb preferència pels febles, perquè
Déu tria el que és feble (cf. 1Co 1,27), és «pare dels orfes i defensor de les vídues» (Sal 68,6) i ens ordena estimar
l’estranger. M’agrada imaginar que Jesús va prendre de les actituds de Josep l’exemple per a la paràbola del fill pròdig i
el pare misericordiós (cf. Lc 15,11-32).

                                        Francisco  Badia
Traduït al català del castellà: Patris Corde
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html



«Delegació de l'Hospitalitat de la
Mare de Déu de Lourdes de Barce-
lona, el Masnou, Alella i Teià.

Aquest any no s'ha pogut fer la
processó, però hem celebrat a la
parròquia del Masnou, la Missa pels
malats i hem cantat l'Ave»

dia de lourdes
2021 a el masnou

l’anunciació
Gairebé acabant el març, el dia 25 exactament, l’Església commemora, si bé no és de precepte, la festa de
l’Anunciació de Maria: Déu envià l’Àngel Gabriel a casa d’una noia d’un poble anomenat Natzaret de
Galilea per fer-li saber que seria la mare del Salvador que tants anys feia que era esperat i desitjat.

Els diferents pintors que han
recreat en el llenç aquest relat,
ens presenten gairebé sempre
a Maria, sorpresa per l’Àngel
mentre, a prop seu hi té un
llibre,  que suposadament, es
trobava l legint en aquell
moment. Més enllà d’aquesta
observació, fixem-nos en la
senzillesa de l’acte: un fet que
esdevindrà transcendental, té
un inici ben senzill; un missatge que és rebut amb estranyesa, al principi, però que és acceptat i assimilat
per Maria en una demostració de confiança total en les paraules de Gabriel, que són la voluntat del Pare
del Cel. D’ençà d’aquest moment, Maria, ja és Mare de Déu, però això només ho sabrà ella, el bon Josep
i, després Elisabet, la seva cosina i futura mare del Precursor.

Maria, noia de poble, malgrat l’excelsa missió que se li havia encomanat, continuava fent les tasques habituals diàries
igual que abans de rebre el missatge del Cel. Segurament devia anar a cercar aigua al pou, comprar queviures el dia de
mercat… tasques domèstiques per ajudar la seva mare, Anna. Després ja com esposa de Josep, igualment, però,tots
dos, ara, guardaven en llurs cors, el més gran misteri que hom pogués imaginar.

Tenia setze anys quan el Pare del Cel va destinar-la a ser la persona més important haguda i per haver a la història, després
del seu Fill Jesús. Potser encara no n’era conscient del tot de la grandesa d’aquell misteri, però al cap de nou mesos, a la nit
de Nadal, aleshores sí que ja ho tenia assimilat. Els seus braços  bressolaven l’Infant Jesús, el Redemptor del món.

Anys després, Jesús, culminada la seva missió salvadora, envià els Apòstols a continuar i expandir arreu la Bona Nova
de l’Evangeli, dient-los: «Jo seré amb vosaltres cada dia , fins a la fi del món» (Mateu 28 – 20). Aquest comiat, enllaça
amb l’anunciació de la seva primera vinguda: des d’ara ja torna a ser amb nosaltres desenvolupant-se com ho fa tota
criatura, en el si de la mare i la culminació del procés, serà el 25 de desembre a Betlem. No, Jesús no ens deixa; no el
veiem, però ja ho sabem: s’apropa de nou, de fet, sempre ha estat aquí.

                                       
 Helena Riba i Cortacans



                 millores en la capella de sant josep
Amb motiu de celebrar l’any dedicat a Sant Josep, s’ha cregut oportú restaurar la imatge i incorporar
un quadre que va ser pintat fa 150 anys,  just l’ any en que es va proclamar a  Sant Josep patró
Universal de la església. El quadre va ser donat a l’església essent-ne rector Josep Lluís Molas i,
després de passar per familiars de quatre generacions de Josep Gallés, ha trobat una ubicació
adequada a l’església parroquial de Sant Martí de Teià.

                        el quadre de la barca de l’església

Pintura a l’oli de 135,6 x 102 cm, composició dedicada a Sant Josep -Patró de l’Església Universal-,
obra del  jesuïta i pintor Sebastià Gallés Pujal (1812-1900).

A la part superior del quadre es veu representat
Sant Josep al cel, enmig d’un núvol envoltat
d’angelets, assegut amb la vara i el nen Jesús a
la seva falda. Sant Josep dirigeix la seva mirada
a la barca que hi ha a la part inferior del quadre.

Dins la barca hi ha personatges d’institucions
religioses de diferents èpoques i dues famílies
representatives.

A l’esquerra del quadre, vestit de blanc, podem
veure el sant pare Pius IX (1846-1878) dirigint la
nau de l’església amb la mà al timó. A la segona
fila, amb una túnica marró, hi ha representat el
franciscà i teòleg escocès Duns Scot (1266-1308)
portant el pendó de la Immaculada Concepció
(aquest Dogma va ser proclamat cinc segles
després, al segle XIX) i, de vermell, el cardenal
sant Carles Borromeu (1538-1584). A la tercera
fila hi trobem la monja santa Caterina de Siena
(1347-1380), dominica i patrona d’Itàlia i, de pell
més fosca, dos possibles infidels per catequitzar,
que podrien ser de l’Índia, lloc on va anar de
missioner sant Francesc Xavier.

Al centre del quadre, amb coroneta (tonsura) i sotana negra, està representat el jesuïta sant Francesc Xavier
(1506-1552) i una família formada per un pare moribund i una mare que aguanta el seu fillet en braços (aquesta
estampa correspon a la idea que sant Josep és també patró de la Bona Mort, ja que la tradició considera que va
morir entre Jesús i la Verge Maria).

A la dreta del quadre hi trobem al sacerdot sant Felip Neri, fundador de la Congregació de l’Oratori («Felipons»)
i una altre família, «la real» carlista, formada per Carles Lluis (Carles VI) amb la seva dona portant en braços a
l’hereu Carles Maria de Borbó (Carles VII), que no va arribar a regnar mai perquè la corona va passar a la reina
Isabel II i al seu fill Alfons XII.

Sota la barca hi ha dimonis (ales de rat penat) que estan a l’aguait per posar en perill la nau.

Comissió de Sant Josep de Teià ( CSJT )



sant jordi solidari a càritas
Aquesta primavera volem
celebrar amb tots vosaltres la
segona edició del Sant Jordi
solidari a Càritas.

Per assegurar l’èxit de la fira,
tornem a necessitar la col·la-
boració de totes i tots, també de
les vostres amistats i familiars,
per aconseguir el màxim
nombre de llibres. Segur que al
llarg dels últims mesos de
pandèmia heu llegit molt i ara
no sabeu què fer-ne de tants
llibres...

Podeu contactar amb Càritas al
679 85 50 23 o al mail caritas-
teia.santmarti@gmail.com i
quedem per l’entrega de llibres.

A més de llibres, tindrem plantes aromàtiques i, el més important, roses de Sant Jordi.

El Sant Jordi solidari a Càritas es farà divendres, 23 d’abril per la tarda, dissabte, 24 d’abril tot el dia i
diumenge, 25 d’abril, pel matí.

Organitzarem la fira d’acord amb els protocols establerts per garantir la màxima seguretat sanitària de tots els
assistents.

   Nicola Widmer Andrews

la tasca de càritas durant la covid-19
Eduard Sala, cap d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, va participar en la conferència
«desigualtat, pobresa i exclusió social a casa nostra» organitzada el passat mes de febrer per
l’escola de formació del voluntariat de Càritas a la que vam assistir les voluntàries de Càritas Teià
de forma telemàtica.

Després de fer un repàs de la feina feta al llarg dels últims mesos, Eduard Sala va voler
agrair la tasca de les parròquies durant la pandèmia, indicant que han estat imprescindibles
per respondre a les necessitats de més de 40.000 persones durant el 2020. »Entre abril i
juny, calculem que les parròquies han atès el 87% de les llars que atenien durant tot el
2019. Gairebé el 90% de les peticions que han rebut han estat relacionades amb els aliments,
però també hi ha hagut una necessitat d’escolta i acompanyament per part de les persones
que ho estaven passant més malament», va dir. 

«Les Càritas Parroquials han estat essencials per respondre a les conseqüències econòmiques i
socials de la COVID-19»



les nostres xifres. exercicis 2019-2020
El Consell Econòmic us volem presentar els moviments de tresoreria dels anys 2019 i 2020. Ho fem després
d’haver complert amb la preceptiva presentació de comptes a l’Arquebisbat i la informació que devem a
l’Agència Tributària. Fem els dos anys perquè comprengueu que les xifres que es manejaven en anys
anteriors i les que mostren el 2020, són molt diferents. Havent-hi una baixada tan considerable en els
ingressos, la nostra prioritat ha estat reduir les despeses al mínim, suprimint totes les extraordinàries i
limitant  les de manteniment de les instal·lacions de l’església, Càritas i casal Parroquial. També hem
adaptat els subministraments i despeses de neteja al nou pressupost i amb completa austeritat.

Entre finals del 2019 i principis del 2020, gràcies a l’ajuda de l’Arquebisbat que ens va eximir de pagar la
Quota Comuna Diocesana de 600 euros mensuals durant 6 mesos, vam poder afrontar els pagaments.
També, amb motiu del Covid-19, ens han permès pagar aquesta quota per 167,55 euros al mes. A partir del
mes d’Abril d’enguany, aquesta quota passarà a 628 euros mensuals. Des del 14 de Març de l’any 2020,
estem vivint una situació excepcional, que no imaginàvem, amb la suspensió de les celebracions i el posterior
retorn de les mateixes amb un terç d’aforament, amb les pautes sanitàries obligatòries per a preservar la
salut de tots. El mes de maig, gràcies a Déu, van començar a arribar les vostres aportacions i, com les
despeses ja havien descendit notablement, va ser un respir.

Volem donar-vos les nostres gràcies, perquè sense la vostra col·laboració no podríem haver fet front a les factures, als
arranjaments i a les despeses que permeten que la nostra casa comuna es mantingui oberta i acollidora per a tots.

El Consell Econòmic de la Parròquia de Sant Martí

2019
2.519,36
5.140,00
3.400,00

13.286,57
5.151,35

29.497,28
56.000,00

2.700,00
0,00

58.700,00

3.413,76
143,85
796,27

32.436,33
6.318,21

43.108,42
19.370,48

8.276,38
8.429,73

476,48

36.553,07

ENTRADES
Ingressos per serveis (cera,butlletins i fulls)
Rendes del patrimoni (lloguer casal)
Quotes fixes comunitat
Col-lectes i donatius
Obres assistencials (Càritas)
INGRES. PER SERVEIS Y DONATIUS
Subvencions (Privades)
Subvenció Ajuntament  (Càritas)
Subvenció Caixabank(Càritas)
INGRES.  EXTRAORDINARIS
SORTIDES
Compres(cera, butlletins i fulls)
Despeses financieres (Comisions)
Impostos i Taxes (Can Bordoy)
Subministrament i conservació
Despeses de funcionament
DESPESES FUNCIONAMENT I SUBMINIST.
Accions assistencials i pastorals
Comunicació de Béns (Fons Comú Diocesà)
Adquisicions i obres majors
Altres despeses

OBRES PAST., ASSIST. I COMUNIC. BENS

2020
5.536,68
5.492,00
5.080,00

14.482,10
6.356,00

36.946,78
0,00

5.850,00
3.000,00
8.850,00

4.630,56
177,78

0,00
17.873,15

1.513,93
24.195,42

8.828,58
2.659,79

0,00
0,00

11.488,37



 DIVENDRES QUARESMALS VIACRUCIS: Durant tota la Quaresma, cada divendres, a
les 19,00 hores, es celebrarà el Viacrucis, a la nau major, tot reflexionant amb textos relatius a la
Passió de Nostre Senyor i la pandèmia del coronavirus. Tingueu en compte que el divendres 19,
festivitat de Sant Josep, es manté el rés d’aquesta devoció popular i tot just a l’acabar, cap a a les
19:30, celebrarem la missa dedicada aquest sant, que té un paper tan central en la història de la
salvació cristiana.

 CONFERÈNCIES QUARESMALS ARXIPRESTALS: Aquest any estan programades
depenent de l’índex de contagi. Si no es poden fer presencials es faran per streaming: (una connexió
per parròquia: Casal, església, i/o local).

- dilluns, 01/03/2021, 21,00 h. al Santuari de La Cisa. Bisbe Antoni Vadell (Instrucció La
conversió pastoral).
- dilluns, 15/03/2021, 21,00 h. al Santuari de La Cisa. Mn. Bajo (Pastoral de la Salut).
- dilluns, 29/03/2021, 21,00 h. al Santuari de La Cisa. Xavier Padilla i Dolors Parellada
(Pastoral Familiar).

Estem invitats a participar-hi!

 CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA RECONCILIACIÓ:  finalitzant el mes, el dilluns
sant 29 de març a les 19,00 h., es celebrarà el Sagrament de la penitència de forma comunitària en
temps de Quaresma. Els feligresos que participin s’adreçaran personalment en confessió per rebre
cadascú individualment l’absolució. Estarem dos capellans per a confessar. La nostra conversió
autèntica comença en el cor de cadascú, però és també eclesial i hem de saber compartir junts
aquesta gràcia de renovació pasqual.  Esteu convidats a participar-hi!

 ELS 7 DIUMENGES DE SANT JOSEP: És una pràctica pietosa que ajuda a conèixer
millor al sant Patriarca i a recordar que també ell va experimentar situacions d’alegria i dificultats.
Nosaltres ens reunim a les 11,30 h. cada diumenge,  als peus de la capella dedicada a Sant Josep.

 FESTIVITAT DE SANT JOSEP: El divendres 19 celebrarem la solemnitat de Sant Josep
amb la capella restaurada: parets pintades, restauració de l’escultura de Sant Josep, incorporació
d’un porta espelmes de ferro, instal·lació d’un quadre amb la representació de la Barca de l’Església
demanant protecció a Sant Josep. Com coincideix amb divendres quaresmal, començarem la missa
tot just acabat el rés del Viacrucis, aproximadament cap a les 19,30 h. del vespre.

 OFICIS DE SETMANA SANTA: Tot just acabant el mes, entrarem en els oficis tradicionals
de la Setmana Santa.

- Diumenge 28 de març, Diumenge de Rams a les 12:00 h. La Benedicció popular de rams,
queda suprimida.
- Dilluns sant 29 de març Celebració comunitària del Perdó de Quaresma a les 19:00 h.
- Dimarts sant 30 de març, Missa crismal a la catedral de Barcelona.
- Dimecres  sant 31 de març, Missa de la fèria amb benedicció i ritus del Salpas a les 8,00 h.
- Dijous sant 1 d’abril, Missa de la Cena del Senyor, a les 20,00 h. i Hora Santa fins a les
22,00 h.
- Divendres Sant 2 d’abril, Via Crucis a les 18:00 i celebració de la Passió del Senyor, a
les19,00 h.
- Dissabte Sant 3 d’abril, la Vetlla Pasqual a les 19,00 h.
- Diumenge de Pasqua 4 d’abril, Missa de la  de la Resurrecció del Senyor a les 12,00 h.

Es dona la impossibilitat, enguany, de celebrar les tradicionals processons tant en el temps de
Quaresma, de Setmana Santa i de Pasqua, pels motius sanitaris actuals, atesa la pandèmia de la
COVID-19. Si canviessin les actuals circumstàncies, amb una millora de les dades sanitàries, i
igualment ho fessin les disposicions de les autoritats corresponents, es podria reconsiderar la
possibilitat de celebrar les processons.

agenda mes de febrer



   intencions de les misses de març
Francisco Vives Coll, Gaspar Vives i Josefa Coll.
Pel Poble.
Josep-Maria Marcual Novell.
Pel Poble.
Al Sagrat Cor de Jesús en acc. de gràcies, Santiago Domingo.
Pel Poble.
Pere Rosell Andiñach, Fam. Creus-Pujadas.
Josep-Lluis Molas, Pere Mateu Vidal, Teresa Sala Coronas i
Maria-Teresa Mateu Sala.
Salvador Vidal Vidal, Esposos  Miquel i Genoveva.
Pel Poble.
Antonio Olivé Casacuberta i Pepita Creus Botey.
Lluís Villà, Carme Camps i Dif. Fam. Villà, Carme Gibernau
Pel Poble.
Pel Poble.
Fam. Espelt Badia.
Pel Poble.
Pel Poble.
Animes del Purgatori.
Xavier Puigoriol Blanch.
Pel Poble.
Elias Andiñach, Josepa Coll i Teresa Andiñach, Josep Monico i
Teresa Canal, Josefa Zueras. Josep Riba, Pepeta Montserrat i
Pepeta Casellas, Pere Gallés Colera.
Pel Poble.
Joana, Jacinta, Montserrat Solà, Mariano Espelt, Pau Solà,
Dolors Targarona, Pere Botey, Teresa Brunet i Joaquim Botey.
Domingo Solanas, Carmen Marrugat. Esposos Travé.
Francisco Badia i Mercè Ortega.
Pel Poble.
Jacinta Sola Targarona, Dif. Fam. Duran-Solà
Joan Ribas, Familia Lladó- Ramentol i Israel Moreno.
Pel Poble.
Jaume Andiñach i Montserrat Nadeu.
Fam. Villagrasa Bransuela, Marivel Diego, Conuelo i Josep Maria
Delgado i Nuria Joaquim.
Palmira i Maria Lourdes Cortacans.
Pere Creus Botey, Genoveva Cortacans 39 Anv.
Jaume Saurel Milián, Núria, Josep-Mª, Joaquim-Mª, Ignasi Mª, i
Mercè Aragó.
Pel Poble.

Sant Oleguer
missa vespertina

3r Diumenge de Quaresma
Stes  Perpètua i Felicitat
St. Joan de Déu, religiós

Sant Pacià, bisbe

missa vespertina
4r Diumenge de Quaresma

Sant Patrici
Sant Salvador d’Horta

SANT JOSEP

Vigília de diumenge

5è Diumenge de Quaresma

Sant Josep Oriol

ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

Vigília de diumenge
DIUMENGE DE  RAMS

Dilluns Sant
Dimarts Sant

Dimecres Sant

dl. 1          8’00h.
dt. 2            8’00h.
dc. 3            8’00h.
dj. 4         8’00h.
dv. 5         8,00h.
ds. 6         8’00h.
               20’00h.
dg. 7     12’00h.

dl.8          8’00h.
dt. 9         8’00h.
dc.10          8’00h.
dj. 11        8’00h.
dv. 12       8’00h.
ds. 13       8’00h.
                20’00h.
dg. 14     12’00h.
dl. 15       8’00h.
dt. 16        8’00h.
dc. 17        8’00h.
dj. 18        8’00h.
dv. 19      19’30h.

ds. 20        8’00h.
               20’00h.

dg. 21     12’00h.
dl. 22        8’00h.
dt. 23        8’00h.
dc. 24       11’00h.
dj. 25        8’00h.
dv. 26       8’00h.
ds. 27        8’00h.
              20’00h.

dg. 28     12’00h.
dl. 29        8’00h.
dt. 30        8’00h.

dt. 31        8’00h.

moviment parroquial

Defuncions
Francisco Ramirez Sevilla (14-II-2021) 77 anys
Mercè Escribano Berga (15-II-2021) 68 anys
Antonio Bautista Leresma (19-II-2021) 79 anys
Pep Camps Giralt (24-II-2021) 65 anys. Olot
Salvador Sabater Romeo (26-II-2021) 83 anys
                                                    In pace Christi

adoració
eucarística

i rosari
Cada dissabte de 18’00 a 19’00 fem pregària
de silenci devant el Santíssim exposat.

A les 19’00 preguem el Rosari.

A les19’30 reservem el Santíssim i ens
preparem per a la missa (20’00)


