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ARA I AQUÍ
PER ENTENDRE DÉU, CAL CANVIAR DE MENTALITAT
La Teologia és la ciència que emprem per
parlar de Déu i, si és bona, ens ajuda a
entendre’l. La Teologia cristiana ha donat
grans pensadors que han marcat la marxa
de l’Església al llarg de la història. En cada
moment històric, han intentat de parlar de
Déu per ajudar els fidels a entendre el Déu de
Jesucrist. El primer gran teòleg fou Sant Pau,
en segueixen molts d’altres com Sant Tomàs,
Ramon Llull, Karl Barth, González Faus,
Karl Raner, Josep Gil, Evangelista Vilanova,
Leonardo Boff i Josep Maria Rovira Belloso, el
meu estimat professor, mort als volts de Sant
Joan d’enguany. Quan estudiava Teologia,
aquests i molts altres eren els meus referents.
Els que em van despertar el sentit d’entendre
que la fe es pot raonar i que és una ciència
rigorosa, acadèmicament parlant. Tant és
així que la Teologia, que es fonamenta en la
Bíblia, em va fer descobrir la immensitat del
llibre dels llibres.

aquesta ciència ens ha d’ajudar a entendre
el Déu de la Bíblia i el seu misteri, i no fer de
la Teologia un absolut, car l’Escriptura és el
fonament de la nostra fe.
“La Teologia és inseparable del discurs mític
dels poetes grecs antics (sovint anomenats els
primers teòlegs). Segons Plató és un esforç
racional en l’estudi del diví, i en Aristòtil
equival a la “ciència dels primers principis”.”
Manel Morgades i Rosell

La finalitat de la Teologia és parlar de Déu
gratuïtament, és ajudar a entendre el que
no es pot entendre de manera superficial i
tanmateix fer senzill aquest coneixement.
La virtut d’un bon teòleg és que t’arribi la
seva saviesa sense fer soroll, et captivi i
t’ompli de l’esperit de Déu.
El bisbe Pere Casaldàliga va dir en una de
les seves afirmacions profètiques que “les
teologies passen i el que ens queda és la
Bíblia”. Cert! De vegades en nom de la
Teologia s’han fet autèntics disbarats, però
el Bisbe no parla d’això, sinó que cada temps
té la seva Teologia. Com deia al començar,

Icona de Sant Pau
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ES FA SABER…

CATEQUESI

Parròquia

Després de les vacances, es fan els preparatius
per al nou curs: noves llistes, noves seccions,
reunions de catequistes i de pares, missa
d’obertura, etc…tot a punt per començar.

DEMOGRAFIA

També el curs Bíblic preveu continuar fent les
trobades quinzenals per aprofundir una mica més
la Paraula de Déu.

A cura de Concepció Motlló i Sans

(Període de Sant Joan
a Sta. Creu)

CÀRITAS

Baptismes:

( No n’hi ha hagut cap )

Com cada any al mes de juny, la Caixa i el banc
d’aliments ens van donar 109,5 litres de llet,
recollits a Arbeca i dintre la campanya “cap
nen sense bigoti“ els quals s’han repartit entre
moltes famílies del poble.

Casaments:

Montserrat Núria Seró Barberà i en 		
Francesc Codony Serra.

Exèquies:

26 – 03 – 2018
19 – 06 – 2018
20 – 07 – 2018
23 – 07 – 2018
11 – 08 – 2018
13 – 08 – 2018
17 – 08 – 2018

Magdalena Vidal Marti, 89 anys
Manuel Martínez Pérez, 63 anys
Antonio Safont Sans, 70 anys
Jaume Navés Esqué, 88 anys
Antonieta Bellmunt Moyà, 87 anys
Jaume Bardia Capdevila, 86 anys
Ton Perelló Tilló, 76 anys

També es va col·laborar amb gent voluntària que
estan a Tarrés, fent arribar entrepans a persones
sense sostre i necessitades de Tarragona.
Com tots sabeu Càritas no tanca les portes en
temps de vacances. No tothom pot fer uns dies
de descans i Càritas respon amb el que més sap
fer: tenir les mans obertes als nous vinguts.

ACCIÓ PASTORAL

CULTE

PARRÒQUIA

El dimecres 25 de juliol, festa de Sant Jaume
Apòstol, patró de la nostra parròquia, la missa es
va celebrar a 2/4 de 12 del matí.

Per la festa de Sant Jaume Apòstol a les 6 de la
tarda i a l’Església parroquial va tenir lloc l’acte
de presentació del llibre: “Poesia i Música” de Mn.
Anton Brú. Començà la Montse Safont i Queralt
amb el cant Itaca, on la guitarra i la música
l’acompanyaren. Tot seguit Mn. Manel va explicar
el perquè d’aquesta publicació i el treball que s’hi
havia fet; seguidament la M. Josepa Reñé ens va
recitar tres poemes de Mn. Anton, acompanyada
per la música i cant de la Montse Safont.

El dissabte 11 d’agost vigília de la festa major, la
missa es va fer a la Residència a les 5 de la tarda.
I l’endemà, diumenge dia 12, la missa major a
2/4 de 12 del matí.
El dia 13 d’agost, a l’Església de Mollerussa es
feien les exèquies de Jaume Bardia Capdevila i en
acabar la cerimònia el traslladaren al cementiri
d’Arbeca on Mn. Josep Mª Font junt amb la família
i amics del Jaume van fer una pregària. Va ser un
enterrament emotiu i digne, sent l’últim adéu a
l’espòs, pare, família i amics. Des de la casa del
Pare, que vetlli per tots.

Tot seguit en Josep Enric Peris Vidal, nascut a
Cabaces (Priorat) ens explicà què va ser per ell
aquest transcrit de música de Mn. Anton; ens
donà els seus coneixements de treball d’aquesta
música i lletra. Home molt ben preparat tant en
la música com en el cant, té molt recorregut en
aquest camp dins la seva vida. És tot un repte de
treball. Continuà la Montse Safont interpretant
la cançó “Estel de Paper “, l’emoció la va superar
en començar i el record de cantar-la quan de
petita estava a la Coral infantil va fer que el
sentiment pogués més que ella… Tots els presents
esclataren amb un fort aplaudiment donant les
gràcies pel seu esforç.

La missa del dimarts dia 14, vigília de la festa de
l’Assumpció de la Mare de Déu, va ser a les 6 de
la tarda. I el dimecres dia 15 la missa a 2/4 de 12
com tots els dies festius.
El dissabte dia 18 d’agost a les 6 de la tarda i
a l’Església parroquial d’Arbeca, celebració del
casament de: na Montserrat Núria Seró Barberà
de Castelldans, i en Francesc Codony Serra
d’Arbeca.
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Per últim, l’orfeó Belianenc junt amb cantaires
d’Arbeca, ens oferiren un petit concert, amb
molt de sentiment i alegria pensant amb el seu
amic i director Mn. Anton Brú .

HO DIU LA BÍBLIA

Així es donava per acabat l’acte de presentació
del llibre.

El naixement del poble d’Israel s’esdevé cap a
l’any 1800 a.C. quan Abram sent la crida de Déu
per anar-se’n de Ur (Mesopotàmia) cap el país de
Canaan. Amb ell s’endú la seva família i el saber i
les tradicions del seu poble.
Déu fa una aliança amb Abram i a partir d’aquest
moment li diu que es dirà Abraham perquè serà
pare d’una gran multitud.
Com el nostre pare en la fe, cal estar atents a la
crida de Déu.

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

A la sortida de l’Església un grup de persones de
la parròquia ens oferien aquest bonic llibre pel
mòdic preu de 10 euros.
La parròquia vol agrair des d’aquí a tots els
artistes i col·laboradors el seu esforç i fer
possible aquest acte. A tots ells moltes gràcies.

RELACIONS

DÉU CRIDA ABRAM (Ge, 12. 1-3)

El dimecres 15 d’agost al sortir de la missa Major
i a la plaça de l’Església, “Ball de Valencians”
a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Arbeca,
simpatitzants i acompanyants seguien fent costat
als gegants i cap grossos de la vila.

El Senyor va dir a Abram:
-Vés-te’n del teu país, de la teva família i de la
casa del teu pare, cap al país que jo t’indicaré.
Et convertiré en un gran poble, et beneiré i faré
gran el teu nom, que serà font de benedicció.
Beneiré els qui et beneeixin, però als qui et
maleeixin, els maleiré. Totes les famílies del
país es valdran del teu nom per a beneir-se.

ARXIPRESTAT
Les agrupacions Omellons, Belianes, Maldà i
Arbeca van anar a la Trobada de Vida Creixent
Diocesana a la Casa Sant Josep de la Salle a
Cambrils, el passat 20 de juny.
És una trobada diocesana anual per a celebrar
una assemblea d’eleccions. Va ser elegit
president de la coordinadora diocesana Josep
M. Ferran i Torrent, únic candidat i laic en servei
pastoral des de 2001. Els diversos grups van anar
explicant la seva memòria local i parroquial.
També aquest dia es va acomiadar, la fins ara
coordinadora Amàlia Domingo, després de 8 anys
de fer aquest servei. En acabar l’assemblea, el Sr.
Arquebisbe va saludar a tot el personal present
entre laics i preveres assistents. Al migdia es va
celebrar l’Eucaristia cantada pel Jordi Català i al
teclat Josep Enric Peris, en la qual, al final, el
Sr. Arquebisbe va beneir el moviment en motiu
dels 55 anys de la fundació de Vida Creixent
Internacional i dels 35 anys a Tarragona. Després
del dinar de germanor hi va haver un cafè concert
amenitzat pel Jordi Català.

Abram se n’anà tal com el Senyor li havia dit,
i Lot se n’anà amb ell. Quan Abram va sortir
d’Haran tenia setanta-cinc anys. Abram es va
endur la seva muller Sarai, el seu nebot Lot,
tots els béns que posseïa i tots els servidors que
havia adquirit a Haran. Van sortir d’allà per
anar al país de Canaan.

Mesopotàmia, actualment Iraq.

EL PAPA FRANCESC
[...] deixem que el Senyor vingui a despertar-nos, a sacsejar-nos
del nostre ensopiment, a alliberar-nos de la inèrcia. Desafiem el
costum, obrim bé els ulls i les orelles, i sobretot el cor, per tal de
deixar-nos descol·locar pel que passa al nostre entorn i pel crit de
la Paraula viva i eficaç del Recussitat.
Exhortació apostòlica
Gaudete et exsultate 137 (2018)
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VIVÈNCIES

Déu perquè jo comenci a donar la volta a la meva
vivència de decreixement que, necessariament,
ha de passar d’un decreixement dolorós a un
decreixement serè i agraït a Déu que m’ha fet
experimentar el seu amor a través de tants dons,
persones i vivències durant 28 anys en aquest
arxiprestat.
Moltes gràcies per tot el que vareu-ho posar en
la meva motxilla mentre vaig caminar al costat
vostre, Déu també us ho tindrà en compte.

TOTS PODEM SER
AMBAIXADOR DE L’ALTRE
Les seves amigues de Riudecols m’havien avisat:
“la Rosarin vindrà una setmana i pujarem a missa
a l’ermita de Puigcerver el primer dissabte de
juliol, ella estarà molt contenta si et pot saludar”.
Sembla mentida com una visita tant innocent pot
portar-te a una experiència tant necessària per
seguir endavant.
Tornar a casa amb els pares no ha estat fàcil per a
mi desprès de 33 anys de viure sola. Experimentar
la seva decrepitud; passar d’una qualitat de vida
social a l’anonimat que comporta ser “la filla de”;
el canvi de tarannà del meu nou entorn en el Baix
Camp; el cercle de relacions que s’empobreix;
la presència a unes parròquies que no tenen
consciència del que hi pots aportar...
Jo pensava: “començar de nou se’m fa difícil, em
costa massa”. La trobada amb la Rosarin m’ha
fet concretar: “el que se’m fa costós i difícil és
el decreixement que experimento”.
Potser tothom, d’una manera o altra, viu una
experiència forta de perdre, de deixar; quan no,
l’ha d’experimentar en la jubilació o l’ancianitat.
A mi m’ha vingut sobtadament en el canvi de vida.
Ara que ho he captat, estic a punt per treballar
aquesta experiència, a punt per començar a
acceptar el decreixement, a punt per acollir i fer
meva la pregària: “El Senyor m’ho ha donat, el
Senyor m’ho ha pres; lloat sigui el Senyor”.

Rosa M. Sànchez i Cornadó
Alforja, 8 de juliol de 2018

Alforja. Foto: Arxiu.

LA NOVENA
AL SANT CRIST D’ARBECA
Mirar el Sant Crist és, veure en Ell, amor infinit
i esperança en les proves de la nostra vida, i
li podem dir un sí a Ell en el camí de la nostra vida de peregrins perquè amb Ell hi podem
confiar de veritat.
Ell va acceptar carregar-se la creu al coll per
la nostra salvació.
Mirant la creu ens fa tocar de peus a terra i
ens ajuda a descobrir el més important de la
nostra vida: creure i tenir fe en Ell, que dóna
sentit a la nostra vida amb l’esperança de la
resurrecció.
El dolor i el sofriment són etapes que si les
vivim amb els ulls posats en el Senyor ens farà
créixer espiritualment i donarà sentit a la nostra existència.
Els cristians som fills de la llum; és important ser
llum per al pròxim, il·luminant amb el nostre testimoni perquè d’altres hi puguin veure i creure.

Ermita de Puigcerver. Foto: Arxiu.

La Rosarin, amb la seva abraçada plena de
l’afecte de tantes persones d’Arbeca, dels pobles
i les comunitats cristianes de l’arxiprestat Urgell
Garrigues, ha estat l’instrument de l’Esperit de
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GARBELLANT

PARENOSTRE
Pare, sigueu glorificat.
Vingui el vostre regne,
Faci’s en tot la vostra voluntat.
Doneu-nos sempre el pa,
Perdoneu-nos, Pare, i ajudeu-nos a perdonar,
I guardeu-nos del mal i de fer-ne. Amén

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

TESTIMONI I ESTIMACIÓ
En la mort del meu professor. Uns dies abans del
solstici d’estiu, moria a Barcelona mossèn Josep
Maria Rovira Belloso, Teòleg. Fou un referent en
la teologia postconciliar, a nivell català i europeu.
Autor de diversos llibres i articles sobre teologia i
professor de la Facultat de Teologia de Catalunya.
La seva saviesa el feia estar a prop de la gent de la
seva parròquia i de tothom que se li apropava. La
humilitat li permetia demostrar la “Humanitat de
Déu” – títol d’un dels seus llibres més celebrats.
Als seus deixebles, Mossèn Josep Maria Font,
també, ens va apropar al Déu de Jesucrist amb el
seu llibre “Estudis per un tractat de Déu”. Era un
home bo i autèntic, amb bon sentit de l’humor,
respectat pels que tenen responsabilitats i acollit
com a bon pastor per creients i no creients.
Els darrers anys, retirat de la docència, va
publicar diversos llibres que són una síntesi de la
seva fe, saviesa, humanitat i humilitat.

Foto: Arxiu.

Mossèn, molts et devem el que som com a
cristians. La Montse i els nostres fills també et
porten al cor tal com tu ens hi portaves i ara més,
perquè aquell Déu que ens vas saber apropar i fer
estimar és ben viu en nosaltres.

ACTITUDS DAVANT LA CREU
Li han regalat una creu d’or... saps, sembla que
li concediran la creu de Sant Jordi... imagina’t!
és una persona que fa anys li van donar la creu
d’Isabel la Catòlica....per la primera comunió
portava una creu de plata i dos dies després li van
robar... etc. La creu és un signe de la nostra cultura. Els croats segurament de bona fe mataven
si els que ocupaven els llocs sants no es rendien.
Aquesta manera d’entendre la creu és senzillament cultural, un valor bàsicament d’occident,
que partint d’un fet històric memorable va passar des de Constantí el Gran a ser símbol de victòria. Actitud cultural davant la creu.

Manel Morgades i Rosell

Acabo de llegir un interessant article sobre el
sentit profund de la creu, val la pena, et planteja
els dubtes i et dona una explicacions que encara
que no siguin convincents et fan pensar. Mai he
entès el significat de la creu, sempre em qüestiono si la salvació tenia necessitat de tan de dolor.
La nostra fe qüestiona a la nostra raó i voldríem
entendre les relacions entre creu i pecat, creu i
dolor, creu i amor i així enfortir les nostres conviccions avui sotmeses a molts dubtes. Actitud
intel·lectual reﬂexiva.

Josep Maria Rovira Belloso

Ser llum vol dir ser testimonis de Crist ressuscitat, ser persones que portem alegria, pau i
esperança al nostre voltant. Amb la nostra actitud, amb el nostre estil de viure podem fer
el bé amb els que dubten o són indiferents; la
creu de Jesús és el camí que ens dóna la Llum
de la Vida perquè Ell ha ressuscitat.
Mn. Josep Maria Font, rector

Jesús Renau sj
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LA PILOTA DE CUIR

COM MÉS DONO, MÉS SÓC

En Mohamed, té 10 anys, es posa a cosir els
trossos de cuir que li han donat. Treballarà moltes
hores, i amb això aconseguirà algunes monedes
per col·laborar a la sustentació familiar. A casa
seva són pobres i ho necessiten.

La donació és la vertadera prova de la qualitat de
l’amor. Per donar però cal vèncer l’ego, deixar
fluir l’energia fonamental que circula pel de dins
de tota criatura, no posar-hi traves ni dics. Donar
sense calcular, donar sense esperar, donar sense
mirar és moviment, no és expansió del joc, sinó
contracció de l’ego, perquè la donació sigui un
acte ple d’alegria, una festa espiritual i no un
procès a contracor.

En Mohamed segurament mai no podrà estudiar
i els seus pares i els seus germans seguiran
malvivint com ho fan la majoria de les famílies
del poble on viuen: alguns dies passaran gana,
d’altres tindran fred o set. Segons dades de la
OIT, 250 milions de nens de 5 i 14 anys participen
en activitats econòmiques en els països en
desenvolupament; gairebé la meitat d’aquests
infants no van a l’escola i més del 80% dels
infants treballadors no tenen dies de festa ni
temps lliure.

Ningú no és més feliç que aquell que es dóna a si
mateix, però no hi ha ésser més desgraciat que
aquell que no pot donar el que és.
La mare que es dóna al seu fill esdevé més
plenament mare; el mestre que s’entrega als seus
deixebles és més plenament mestre; l’amic que
es dóna als seus amics és més amic encara, creix
en proporcions la qualitat de la seva amistat.
Si dono el que tinc, deixo de tenir el que posseïa;
mentre que si dono el que sóc creixo en l’ésser,
perquè l’ésser no s’esgota en donar-se, sinò
esdevé més ple.
“L’Amor que ve de dins”. Francesc Torralba

Només pot morir el qui ha viscut,
però només viu el qui estima
Foto: Arxiu.

GINKGO BILOBA
l’arbre de l’esperança
El Ginkgo Biloba és l’espècie vegetal viva, més
antiga del món. Un dels millors exemples d’un
arbre fòssil vivent, segons Darwin.
Les fulles d’aquest arbre, que de l’Orient
han vingut al meu jardí i l’embelleixen ara
tenen un sentit enigmàtic, que al savi
donen matèria a reflexió.
Deu ser aquest arbre estrany, un ser viu
que algun dia s’escindí en dues meitats?
O eren dos, que es comprenien tant
i es decidiren fondre en un ésser sol?
La clau d’aquest enigma tant inquietant
crec que l’ha trobada el meu interior: no
endevines tu mateix, pel meu poema que som
únic i doble, al mateix temps que aquest arbre?
(1815-Johann Wolfgang von Goethe,(1719-1832)

Ginkgo Biloba. Foto: Arxiu.
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ENTREVISTA

5.- Què és per a vosaltres l’Amor? Quina és la
mesura de l’amor?
En realitat ningú pot definir que és l’amor ja
que l’amor és el que som, és la nostra veritable
essència i està més enllà de qualsevol explicació.
Quan ens enamorem, el primer que fem es posseir
a l’altra persona i quan creiem que la tenim,
comencem a tenir por de perdre-la. Llavors
descobrim la nostra possesivitat. Aquesta és la
primera carència d’amor cap a un mateix. L’amor
autèntic no vol posseir. Si estimem realment una
persona, estimem totes les persones, estimem el
món, estimem la vida.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
La Montse Seró de Castelldans i en Francesc
Codony d’Arbeca han fet de dos camins un únic
camí. Sembla un desafiament però no ho és, doncs
l’amor conjugal és la forma màxima d’amistat,
és un projecte de compartir i construir junts tota
l’existència.
La Comunitat Parroquial d’Arbeca
d’enhorabona i us felicita de cor.

està

6.- El Papa Francesc en l’exhortació Amoris
laetitia anima als esposos a utilitzar tres
paraules clau: permís, gràcies i perdó. Les
practiqueu sovint?
Si, tot i que a vegades costin de dir. La confiança
amb l’altra persona fa que a vegades te n’oblidis,
però sempre intentem que formin part del nostre
dia a dia.
7.- DIÀLEG, paraula que tothom pronuncia i
molt important en la parella, per què?

Foto de la parella feta per Rafa Rodríguez

Una relació de parella sempre ha d’estar basada
en el diàleg, sense ell seria impossible conviure.
Sempre intentem parlar, sobretot en els moments
difícils quan és més necessari i útil.

1.- Per què us heu casat? Aneu contracorrent?

8.- CONVIVÈNCIA, una altra paraula difícil
d’aplicar, per què?

Per compartir la vida amb parella i ajudar a
conèixer-nos a nosaltres mateixos a través de
l’altre. No anem contracorrent, la majoria de les
parelles tard o d’hora s’acaben casant.

Encara que visquem dins d’un mateix sostre
sempre hi ha d’haver un espai per cadascú sinó
no seriem nosaltres mateixos. Partint d’aquesta
base, la convivència flueix i és més fàcil de
portar, sempre respectant a l’altra persona.

2.- I perquè per l’Església?

9.- L’amor tot ho venç, tot ho pot. L’amor no
passarà mai. Què opineu?

Sempre ens han agradat les bodes celebrades a
l’església i vam pensar que seria un bon lloc per
fer-ho.

Ens passem la vida buscant l’amor a l’exterior
sense entendre que l’amor és el que som, és
simplement ser, viure en el present, aquí i ara.
No veiem a les persones i a les coses com son
realment, sinó com som nosaltres mateixos.
L’amor és simple, etern i intel·ligent, només cal
deixar-se portar.

3.- Hi ha uns requisits per casar-se per
l’Església? Quins?
El mossèn ens va demanar una sèrie de documents
per tramitar l’expedient com són: certificat de
naixement, partida de baptisme, certificat del
curs prematrimonial, certificat de confirmació,
DNI etc... a més dels testimonis.

10.- L’Església contribueix a crear una societat
millor?

4.- En què consisteix els curs de preparació al
matrimoni? On l’heu fet? Qui l’imparteix?

L’església ha representat sempre uns valors i/o
unes creences on la gent s’hi ha sentit reflectida,
on hi ha buscat una resposta. El mon que veiem
a fora és un reflex del nostre interior, per tant,
el mon que hi ha fora serà millor quan canviem
la forma en que mirem el mon, això inclou un
canvi de valors, creences etc. L’església com

Consisteix en una formació i una preparació de la
vida en parella. Nosaltres el vam fer a la Parròquia
de Juneda impartit per diferents parelles que
ens van explicar les seves experiències en la vida
matrimonial.
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tota institució formada per persones, contribuirà
a crear una societat millor, quan les persones
que la conformen siguin capaces de mirar-se i
aprofundir en elles mateixes.

Us recordem el web de la Parròquia

www.parroquiaarbeca.cat
EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

11.- Heu viatjat gairebé per tot el mon; com
veieu la globalització?

Coordinadora:
Redacció:

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Mn. Manel Borges i Anguera
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà
Mn. Josep M. Font
José M. Pallarés

La globalització ens uneix més a tots i ens
ajuda en el nostre dia a dia però també té un
costat negre, ja que, si no pots accedir-hi estàs
condemnat a la pobresa i fa que creixi més la
diferència entre rics i pobres.
12.- Com encareu el vostre futur?
Intentem viure el dia a dia sense pensar en el
futur.

Del 6 al 14 de setembre de 2018
Dijous 6
Inici de la Novena
Diumenge 9
Festa dels Beats
Antoni, Josep M. i Ramón
Eucaristia a 2/4 de 12
Dimarts 11
Diada Nacional de Catalunya
Missa a les 6 tarda

Dijous 13
Celebració penitencial
Divendres 14
FESTA DE LA SANTA CREU
Per raó de la Novena,
l’Eucaristia dels altres dies de la setmana
se celebrarà a les 8 del vespre.

Divendres 21, a les 9 vespre i a la sala parroquial
Xerrada col·loqui:
“La Comunitat de Sant Egidi i el treball per la Pau”
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