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 Any 28, núm. 13, Diumenge Primer de Quaresma, 25 de febrer de 2007. 

 
 
 
 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació especialment recomanada en aquest temps de Quaresma, a partir de les 
lectures de la missa dominical. El proper Dimecres 28 de febrer, aquesta escola anirà a càrrec de Mn. Joan.  
 
VIACRUCIS ELS DIUMENGES A LA TARDA. Com és tradició a la nostra parròquia, avui i com cada 
Diumenge de Quaresma, a les 18:15, practiquem l’exercitació del Viacrucis dins del temple. En acabar 
s’exposarà breument el Santíssim i es clourà l’acte amb la Benedicció. 
 
GRUP D’ACCIÓ CATÒLICA D’ADULTS.  Dimarts 27 de febrer, a les 18:00, a la Sala de la Rectoria. 
La reunió és guiada per Mn. Frederic. És oberta a tothom. 
 
GRUP DE CONFIRMACIÓ. Per tal de preparar-se a rebre el Sagrament de la Confirmació al mes de 
maig (ben aviat n’indicarem la data exacta), tots aquells que hi esteu interessats, podeu venir el proper 
Divendres 2 de març, a les 19:30, a la Sala de la Rectoria. Per a més informació, adreceu-vos a Mn. Joan. 
 
CERCLES D’ESTUDI PER A JOVES. Grups dels Dijous. El proper  1 de març, a les 21:00.  
 
HORA DE NICODEM. El Divendres 2 de març, a les 21:00, una hora de pregària orientada per a joves, a 
la Capella de la Puríssima, davant de Jesucrist Sagrament. 
 

 

LES CONFERÈNCIES QUARESMALS 
 

Les preparem cada any amb il·lusió. La Quaresma és un temps en què la comunitat cristiana 
és convidada a la reflexió. Temps, doncs, de formació. Temps d’aplegar-nos junts. 

Enguany els horaris s’alternen: un dijous, a les 8 del vespre, el següent a les 9 del vespre. 
Ho fem així  per obrir el ventall de les possibilitats de la vostra participació.  

La durada serà d’una hora, diàleg inclòs.  
Les dues primeres conferències volen ajudar-nos a afrontar el repte dels qui, joves i adults, 

en uns temps d’inclemència i, a voltes, d’abandonament, demanen, per contra, d’incorporar-
se a l’Església i esdevenir cristians. ¿A què ens implica aquest fet? ¿Hi estem preparats? 
Les dues darreres conferències, són una reflexió sobre uns temes de gran actualitat, com  

són el respecte medioambiental, i l’aplicació de l’ensenyament social de l’Església.  
Al revers del Full en donem la informació oportuna.  

 
 
 
 

 

 
 

LA PARAULA DE DÉU, EL MILLOR 
ANTÍDOT CONTRA TOTA TEMPTACIÓ 

 
Jesús respon al Temptador amb la Sagrada Escriptura.  

El millor antídot, la millor medicina contra tota temptació és 
alimentar-se de la Paraula de Déu, nodriment substancial del cristià. 

La Quaresma és una apressant invitació perquè coneguem més 
profundament la Paraula de Déu, perquè la llegim i meditem amb més 
assiduïtat, perquè  deixem que ens penetri lentament al cor, de manera 
que en els moments de prova la nostra resposta resisteixi eficaçment la 

temptació de deixar la fe i anar rere els ídols.  
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Les conferències tindran lloc a la Sala de la Rectoria. 
(entrant per la Sagristia o bé per la Placeta del Roser) 
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Paraules que diu en secret el celebrant durant la Missa (3). Després de presentar el pa i el vi, i abans del lavatori 
de mans, inclinant-se lleugerament, diu aquestes  paraules: “Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit. Que aquest sigui el 
nostre sacrifici, agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre”. 


