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SETMANA SANTA
Els cristians avui comencem la setmana en la que recordem i celebrem els fets més important de tota la nostra
fe: La Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. Són uns dies en que se’ns convida a la contemplació, al silenci i a la pregària. Es tracta d’anar desgranant
els darrers dies de la vida de Jesús en aquest món.
A més de les celebracions litúrgiques, que aquests dies
tenen un caire especial, hi ha una sèrie d’actes i representacions entorn als fets que recordem. Són esdeveniments que sempre ens poden ajudar a un major aprofundiment de la fe i a una celebració mes intensa del
que és essencial en la vida cristiana.
Aclamar a Jesús entrant a Jerusalem, asseure’ns a la taula en el darrer sopar, seguir (encara que sigui de lluny)
la comitiva de Jesús que el porta fins al calvari, espiar a
Josep d’Arimatea quan posa Jesús al sepulcre, i gaudir
amb el crit de Joia de les dones el dia de Pasqua..... Una
tasca a fer per aquests dies!
PREGUEM AMB L’EVANGELI
En l'inici del teu camí cap a la creu, Senyor,
volem expressar el nostre desig d'acompanyar-te.
Obre'ns els ulls del cor, Senyor, perquè sovint ens passa
que els dolors del món ens aclaparen i els defugim.
Que no siguem indiferents al patiment proper que
ens traspassa l'ànima ni al dolor que ens arriba per les notícies.
Gràcies per la grandesa del teu Amor que carrega
amb tots els dolors del món al llarg de la història
i arreu de la terra: El dolor imposat per l'egoisme i la injustícia.
El dolor de la mort, davant malalties
que no som capaços de vèncer.
El dolor de la soledat de la gent gran, dels marginats.
La desesperació dels que no troben terra on arrelar-se,
dels que fugen de les guerres,
de les fams, dels que no troben feina.
El dolor de les traïcions que destrossen amistats i llars.
Gràcies, Senyor, perquè t'ofereixes i no deixes d'estimar
amb l'amor més difícil i autèntic: el del perdó.
Gràcies perquè carregues tots els dolors i pecats del món,
els redimeixes i els transformes en llibertat, salvació i joia
Gràcies per vèncer la mort amb la Vida.
(“La missa de cada dia” Abril 2022)

GRÀCIES,
BISBE FRANCESC!
pel vostre testimoni, pel vostre servei i entrega a l’església de Girona, durant els
tretze anys i mig que ens
heu acompanyat..

CELEBRACIÓ DEL PERDÓ:
Dilluns: a 2/4 de 9 del vespre, a Santa Maria
Dimarts: a 2/4 de 8 del vespre a Sant Pere

HORARIS DE SETMANA SANTA.
Es pot consultar en full a part.
També els trobareu a http://www.parroquiesbanyoles.org

HA REBUT EL BAPTISME
Clàudia Casademont Serra
HAN MORT I HEM PREGAT PER
Isidre Rovira Badosa, de 87 anys
Dolors Roura Jordà, de 79 anys

ICONOGRAFIA RELIGIOSA
DEL PLA DE L’ESTANY
de Jordi Galofré,
Josep M. Massip i Miquel Rustullet
Es tracta d’un llibre que centra l’atenció en l’interior de
les esglésies de la comarca on es descriuen tots els
seus elements: imatges, retaules, vitralls, piques baptismals i beneiteres, sagraris, creus processionals i altres objectes de culte litúrgic. Té una extensió de més
de 280 pàgines amb multitud d’imatges interiors de les
construccions religioses del Pla de l’Estany.
L’acte serà presidit per Mn. Ramon Pijuan, rector de
Santa Maria dels Turers i en farà la presentació Mn.
Jordi Font, rector de Fontcoberta i del Seminari. Serà
el dijous 21 d’abril a les 19 h a l’església de Santa
Maria.

Crist es feu per nosaltres obedient fins a la mort i una mort de
Creu. Per això Déu l’ha exalçat i
li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom.

En les misses de l’11 al 17 d’abril de 2022 pregarem per:
A Santa Maria

A Sant Pere

Dilluns

8v

Tots els difunts

7 t.

Josep Coll Estany

Dimarts

8v

Joan Pujol Serrat (Aniv.)

7 t.

Ànimes

Dimecres

8v

Pepita Castany i difunts de la seva família;
Família Bahí

7 t.

Ànimes

Dijous

8v

Comunitat Parroquial

Divendres
Dissabte
Diumenge
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NO HI HA MISSA: Celebració De la Passió

9v

VETLLA PASQUAL

10 m.

Intenció Particular; Gna. Assumpció;

12

Carles Sala Quer

8 v.

Francisqueta Ramió i Jaume Molas
Telèfon parròquia: 972 57 04 95

Joan Pujol Serrat

E mail: smturers@gmail.com

11 m.

Comunitat Parroquial

http://www.parroquiesbanyoles.org

