celebracions
◗ Primer diumenge de quaresma. Aquest
diumenge, el Sr. Bisbe presideix la missa a les 12
del migdia a la Catedral. A la celebració tindrà lloc
el Ritu d’Elecció dels Catecúmens, és a dir, de les
persones adultes de la diòcesi que han demanat
rebre el Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia
durant la propera Pasqua.
◗ Via Crucis. El divendres, 15 de març, es farà
l’exercici del Via Crucis a les 7 de la tarda a la
Catedral i es pregarà especialment per les
vocacions.
◗ Exèquies. El proppassat dimecres, 27 de febrer,
a 2/4 de 5 de la tarda, se celebraren les exèquies
pel Sr. Miquel Espí Villacampa, que havia mort el
dia anterior als 92 anys. Descansi en pau.
◗ Missa exequial. Dilluns passat, 5 de març, en
la Missa de les 8 del vespre vam pregar
especialment pels descans etern dels nostres
germans difunts M. Dolors Barceló Mata de la
Barata, Francisco José Bollés, Joaquim Clapés
Badrinas i Miquel Espí Villacampa. Que Déu els
aculli en la seva misericòrdia.

agenda
◗ Junta de la Federació. Dimecres, 13 de març, a
les 5 de la tarda. Seguidament, cercle d’Estudis, i
Missa a les 7.
◗ Adoremus. Dijous, 14 de març, a 2/4 de 9 del
vespre, a la Capella del Santíssim.
◗ Pastoral de la Salut. Divendres, 15 de març, a
2/4 de 7 de la tarda, a la Residència Sant Josep
Oriol.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, 15 de
març, a les 7 de la tarda, a la Rectoria.
◗ Grup de Litúrgia i Música. Diumenge vinent, 17
de març, a les 11 del matí, a la sagristia.

activitats pastorals
◗ Convivències de l’Esplai 0.5. Aquest cap de
setmana té lloc la convivència d’infants i monitors
de l’Esplai 0.5, en el Casal de la Visitació, a
l’Ametlla del Vallès. Els pares s’hi afegiran per a
la celebració de l’Eucaristia aquest diumenge.
◗ Cicle de formació d’adults. El proper dilluns, dia
11 de març, tindrà lloc la darrera conferència del
cicle organitzat des de l’Arxiprestat sobre
“Casar-nos? Per què?” a partir de l’exhortació del
papa Francesc L’alegria de l’amor. Serà a ¼ de 10
del vespre en el Centre Sant Esperit (Núm. 5): És
possible viure la fe i l’espiritualitat en parella? A
càrrec del P. Gaspar Borda O. Carm., rector de la
parròquia del Carme de Terrassa.
◗ Dia del Seminari. El proper cap de setmana té
lloc el Dia del Seminari, amb motiu de la proximitat
de la Solemnitat de Sant Josep. Dissabte, 16 de
març, tindrà lloc, a partir de les 10 del matí, la
Jornada de portes obertes en l’edifici del Seminari,
a Valldoreix, i a les 9 de la nit, la Vetlla de Pregària
per les Vocacions. En les misses del cap de setmana
a les parròquies i comunitats es pregarà
especialment per les vocacions sacerdotals i es farà
la col·lecta per al seu ajut i sosteniment. A la nostra
parròquia hi ha creat un Grup de Pregària per les
Vocacions. Les persones interessades a formar-ne
part i també a visitar el Seminari poden adreçar-se
a Mn. Guillem López.
◗ Exercicis Espirituals per a preveres. Entre els
dia 10 i 15 de març tenen lloc els Exercicis
Espirituals organitzats per la diòcesi per als
preveres, a Caldes de Montbui. Enguany hi
participaran Mn. Fidel Catalán i Mn. Agustín
Villalba de la nostra parròquia. Encomanem el
bon fruit d’aquestes Exercicis, que seran predicats
per Mons. Domingo Oropesa, bisbe de Cienfuegos
(Cuba).
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