La Quaresma 2017 a la Parròquia
Vivim a fons la celebració de l’EUCARISTIA
Missa diària
Missa dominical
►a la Parròquia, 9,30 h i 20,00 h.
►dissabtes, 20,00 h
►a la capella de Fàtima, 7,30 h
►diumenges, 10,00 h, 12,00 h i 19,30 h.
(dissabtes, 8,30 h.)
LITÚRGIA DE LES HORES - La pregària de l’Església
Pregària de Laudes
►cada matí, de dilluns a dissabte, a
les 9,10 h.

Pregària de Vespres
►cada tarda, de dilluns a divendres,
a les 19,30 h.

Celebrem el sagrament del PERDÓ
CONFESSIONS individuals
Celebració
►els dijous 9, 16, 23, 30 de març i 6 d’abril
comunitària
►de les 18,00 a les 19,30 h.
►dimarts sant, 11
►i en qualsevol hora a convenir. Els mossèns
d’abril, a les 20,00 h.
estem disponibles. Demaneu!

Sopar Solidari
(abans dit “Sopar de la
Fam”)
Juana Martín, responsable
de Migracions de Càritas
Diocesana, ens explicarà
com actua Càritas davant la
realitat de les migracions.

►divendres 10 de març
►a les 20,30 h.
►Sala parroquial (C/. Barcelona, 113)

El Dijous Sant destinarem la
col·lecta a la Càritas de la
Parròquia.
És un dia en el que celebrem l’amor de
Déu manifestat en Jesucrist i, per tant,
l’AMOR FRATERN.
►Podem agafar el sobre, disponible en
una tauleta de l’església, i, durant la
Quaresma, a casa, hi podem anar
reservant els diners que volem
compartir amb els més necessitats, i ho
entreguem el Dijous Sant.

Anem a LA PASSIÓ d’Olesa

Assaig de CANTS
per les celebracions
de Setmana Santa

Altres moments de PREGÀRIA
Rés del Rosari
Pregària del VIA CRUCIS
►cada diumenge de Quaresma
►de dilluns a divendres
►a les 18,45 h, a l’església.
►a les 19,15 h.
Trobada per aprofundir en l’EVANGELI
►cada dijous ►a les 20,30 h. ►a la sala parroquial (C/. Barcelona, 113)
“24 hores per al Senyor”
24 hores seguides l’església serà oberta per a la pregària
►des les 19,00 h
Final conjunt amb les 5
Vetlla de pregària
del divendres 24
parròquies
de març
►a
l’Ermita
de Bellvitge
►divendres 24
►fins a les 19,00h
►dissabte
25
►a les 21,30h
del dissabte 25
►a les 17,00 h.

►Dissabte 18 de març de 2017
►Sortida de la Parròquia (Carrer Barcelona): 4 de la
tarda

►Tornada: 10 de la nit (aproximadament)
►Preu de l’entrada:
- adults 16 €
- menors de 7 a 13 anys: 6 €
- infants de 0 a 6 anys, gratis.
►Preu de l’autocar: 9€
►Inscripcions al despatx parroquial.

►els dimecres 22 i 29
de març i 5 d'abril
►a les 20.30 fins a les
21.30 h.

