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 Any 28, núm. 16, Diumenge Quart de Quaresma, 18 de març de 2007. 
 
 

 

COL·LECTA PRO SEMINARI. Avui, a totes les misses, es repartiran els sobres a l’entrada. La col·lecta 
tindrà lloc a l’hora de l’ofertori, durant el qual es passaran les bosses. Pensem en els nostres seminaristes. El 
“Full Dominical” conté avui unes pagines extra sobre el “Dia del Seminari”. També recomanem l’article de 
Mons. Pere Tena a “Catalunya Cristiana”: “Parlar de, pensar en, i pregar pels seminaristes”.  
 

VIACRUCIS ELS DIUMENGES A LA TARDA. Avui i 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. CASAL DEL BEAT PERE TARRÉS. Dimarts 20 de març, a les sis de la tarda, al 
Centre Parroquial. ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. El proper Dimecres 21 de març, 
aquesta sessió anirà a càrrec de la Gna. Francesca, de Verbum Dei. 
 

CELEBRACIÓ DEL 31è ANIVERSARI DEL JAS. El proper Dissabte 24 de març a les 20:15.  
 

GRUP DE CONFIRMACIÓ. Propera trobada, el Divendres 23 de març, a les 19:30, a la Sala de la Rectoria. 
Tots els qui esteu interessats per rebre aquest Sagrament, adreceu-vos a Mn. Joan.  
 

RECÉS QUARESMAL PER A JOVES. El propers 24-25 de març al Casal de Bellesguard. Per a més 
informació, podeu consultar a l’entrada del temple o demanar a Mn. Joan..  
 

LA CONFERÈNCIA SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC. L’exposició del Dr. Joan Grimalt va ser molt clara i 
pedagògica. El diàleg fou fluid i molt interessant. Hi van assistir prop de 70 persones! 
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La conferència tindrà lloc a la Sala de la Rectoria 
 

SANT JOSEP, PATRÓ DEL CENTRE PARROQUIAL. Avui, Diumenge 18 de març a les 18:00, els 
diferents grups que integren el nostre Centre Parroquial oferiran un variat i engrescador programa de teatre, 
dansa i música. S’hi afegirà la Capella de Música de la nostra parròquia amb un repertori inèdit i molt 
interessant de compositors catalans dels segles XV i XVI. Escoltarem cançons que fa més de 500 anys que 
no es canten! La celebració de Sant Josep es clourà el Diumenge 25 de març amb dos actes: Despenjada de la 
pancarta del Centenari de l’Estel  pels escaladors de “Els Blaus” davant l’església de Sant Vicenç. Hi haurà 
també una actuació de l’Esbart del  Centre Parroquial. I a les 18:00 Òpera al Teatre del C.P. El grup d’Òpera de 
Cambra de Sant Cugat presenta La Guerra Domèstica de Franz Schubert, basada en la comèdia grega 
Lisístrata. És una òpera còmica, de 90 minuts de durada i recomanada a partir dels 8 anys. No us ho perdeu! 

 

 
 

DILLUNS 19 DE MARÇ, FESTA DE SANT JOSEP 
 

Celebracions de la Missa: 8:00; 10:00; 12:00 i 20:15 
 

Encara que sigui dia feiner els catòlics som convidats a celebrar l’Eucaristia en  
la festa de Sant Josep, patró de l’Església universal.  

 

Al revers del Full us oferim una bonica pregària a Sant Josep:  
Com a model de fe,  d’esperança i de caritat.  

Com a model de castedat i d’obediència.  
Com a model d’home de pregària. 

Com a protector dels malalts.  
Com a patró dels treballadors. 
Com a protector de les famílies. 

 



PREGÀRIA A SANT JOSEP 
 

Déu et guardi Josep, tu que has estat emplenat de la divina gràcia i que el Salvador ha reposat en els teus braços 
i ha crescut sota els teus ulls. Ets beneït entre tots els homes, i és beneït  Jesús, l’Infant diví de Maria, la teva 
virginal Esposa. Josep, donat per pare al Fill de Déu, prega per nosaltres en les nostres preocupacions de 
família, de salut, de treball, i digna’t a acompanyar-nos a l’hora de la nostra mort. Amén. 
 

Josep, model de fe. Amb Josep, model de fe, et preguem Senyor: que no ens manquin  la força i el coratge de la 
teva fe abrahàmica en aquests temps de secularització. Atorga’ns la teva protecció paternal, tu que saps fer 
possibles les coses més impossibles, i extraordinàries les coses més ordinàries.. 
 

Josep, model d’esperança. Amb Josep, model d’esperança, et demanem Senyor: deixa que esclati en nosaltres 
la teva força i anirem, com Josep, allí on tu desitges per tal d’afaiçonar el teu Regne d’amor i de veritat. 
Ensenya’ns a esperar i que aquesta esperança ens transformi i ens doni el gust del combat i de l’acció. 
 

Josep, model de caritat. Amb Josep, model de caritat, et preguem, Senyor: ajuda’ns a comprendre que la vida 
cristiana no és altra cosa que l’amor de Déu i del proïsme. Oh Sant Josep, servidor fidel, tu has pres cura 
afectuosa de Maria i de Jesús. Inspira’ns el desig de compartir amb els altres aquest mateix amor fidel i generós. 
 

Josep, model de castedat. Amb Josep, model per tots els qui cerquen la puresa d’ànima, et preguem Senyor: 
ensenya’ns l’amor veritable, a fi que puguem fer amb joia la teva voluntat. Oh Sant Josep, volem que la nostra 
vida transcorri sempre conforme amb el projecte que el Creador ha dissenyat per a nosaltres. Ajuda’ns per tal 
que, cada dia, siguem fidels a l’amor i a la voluntat del Pare. 
 

Josep, home de pregària, protector de l’Església. Amb Josep, model dels orants, et preguem Senyor: fes-nos 
descobrir les paraules de lloança que glorifiquen l’únic i veritable Déu, del qual provenen tota saviesa i 
santedat. Ensenya’ns a pregar i a estimar aquests moments preciosos de cor a cor amb Déu. Guardià de 
l’Anyell, protector de la Família de Natzaret, tu has esdevingut, per la gràcia del Pare, custodi i guardià de 
l’Església. Ensenya’ns a estimar l’Església, a ser-li sempre fidels en l’Eucaristia, en la pregària i pel 
testimoniatge del nostre amor incondicional. 
 

Josep, protector dels malalts, patró de la bona mort. Amb Josep, model per tots els qui sofreixen, Senyor, et 
preguem: quan ens arribi l’hora de deixar aquest món, ajuda’ns a vèncer el Maligne i a lliurar la nostra ànima, 
en la més dolça pau, en les mans del Pare. En el moment del nostre traspàs augmenta en nosaltres el desig del 
cel. Et confiem els nostres éssers estimats, ja difunts, per tal que totalment  purificats, gaudeixin finalment de la 
benaurança eterna. 
 

Josep, patró dels treballadors. Amb Josep, patró dels treballadors, et preguem Senyor: ensenya’ns a sentit 
amor pel nostre treball, que el realitzem amb justícia i honestedat i que sapiguem dur-lo a terme amb 
reconeixement, ordre, pau, moderació i paciència. Ensenya’ns a fer servir tots els dons rebuts de Déu i a 
penetrar d’una viva caritat el nostre sentit de la feina ben feta. 
 

Josep, protector de les nostres famílies. Sant Josep, protector de la família, model d’home i de pare just i 
responsable del que el món en té necessitat, ajuda’ns a comprendre el sentit de la paternitat veritable a fi que els 
pares de família retrobin la seva identitat profunda. Ensenya’ns a educar els nostres infants en la fe, la puresa, el 
sentit de l’esforç i el respecte de tot allò que és formós. 
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“Proclameu el Misteri de la Fe”. Amb aquesta expressió, pronunciada immediatament després de les paraules de la 
consagració, el sacerdot proclama el misteri celebrat i manifesta la seva admiració davant la conversió substancial del pa 
i del vi en el cos i la sang del Senyor Jesús, una realitat que supera tota comprensió humana. L’Eucaristia és «misteri de 
la fe» per excel·lència: «és el compendi i la suma de la nostra fe ». La fe de l’Església és essencialment fe eucarística i 
s’alimenta de manera particular de la taula de l’Eucaristia (Exhortació apostòlica de Benet XVI, Sacramentum Caritatis n.6).  


