
              FESTA DE ST. ANTONI ABAT A PALAFOLLS  
 

                                 Diumenge , 1 de març, 
                           benedicció dels animals a les 11’45h. 

DESPATX  PARROQUIAL :  Telf. 93 761 01 85     /    e-mail:  parroquia.malgrat@gmail.com 
► PALAFOLLS, (C/. Francesc Macià, 2), els dimarts de 18’30 a 19’30 h.  
► MALGRAT de MAR, (C/ Passada,10), els dilluns i dimecres de 20 a 21 h. i els dimecres i divendres d’11 a 13 h.                                                                                          

HORARI DE MISSES 
PARRÒQUIA Dissabtes i  vigílies de festa Diumenges i  festes Feiners 

Sant Nicolau de Malgrat de Mar 20h. 11h. 19’30h. excepte dimarts 
 ( celebració de la Paraula)   

Santa Maria de Palafolls 18’30h. - 17’45h. (dimarts) 
Sant Genís de Palafolls - 12’30h. - 

Full Parroquial , diumenge  7è de durant l’any                  23 de febrer  de 2020                                          
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
Que la pedra  
tingui cura de les tisores  
esmolat les seves làmines,  
que les tisores  
retallin el paper  
per convertir-lo en garlanda  
i que el paper  
emboliqui la pedra,  
paper de regal que abraça 

MOVIMENT PARROQUIAL  
Han mort i hem pregat per: 
Mercè Carbó Call, de 98 anys. (Malgrat) 
Emilio Tripiana Hernández de 93 anys. (Malgrat) 
Lola Mateu Pica, de 89 anys. (Palafolls) 
Pepeta Tenas Catà, de 91 anys. (Malgrat) 
Manuel Chavero Aceitón, de 58 anys. (Malgrat) 

VIDA CREIXENT  

 

Dijous 27: Reunió del grup, a les 4 de la tarda, a la rectoria. 
Dissabte 29: Reunió, a les 6 de la tarda, també a la rectoria. 

INTENCIONS DE LA SETMANA 
Dissabte  22:   
Sta. Maria, 18’30h.,  
St. Nicolau, 20h., Joaquim Clopés (aniv.) 
 Maria Seas Felipe. 
Diumenge  23:  
St. Nicolau, 11h., Família Compte Renom.< 
St. Genís, 12’30., Josep M. Clopés Caballé. 
Di lluns  24:  St.  N icolau,  19’30h. ,  
Dimarts  25:  Sta . Maria ,  17 ’45h. ,  
Dimecres 26:  St .  N icolau,  19 ’30h. ,  
 Concepció Blaya Raja (aniv.) 
 Joan Bordas Tosca (4t aniv.) 
Di jous 27:  St .  N ico lau , 19 ’30h .,  
 Andreas Kreis (30è aniv.) 
Divendres  28:  St . Nico lau ,  19’30h . ,  
Dissabte  29:   
Sta. Maria, 18’30h., Nita Crosas Juli († 13-2-20) 
St. Nicolau, 20h., Agustín Martín (2n aniv.) 
Diumenge  1:   
St. Nicolau, 11h., Família Compte Renom. 
St. Genís, 12’30h., 

 
 
 

PARRÒQUIES DE SANT NICOLAU DE MALGRAT DE MAR, 
 

SANTA MARIA  i   SANT GENÍS DE PALAFOLLS 

 

La setmana vinent a Malgrat i Palafolls 
 

COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA, 
per les necessitats parroquials 

VISITA PASTORAL DEL Sr. BISBE 
 

A St. Genís, Diumenge 1 de març, a les 12’30h. 
A Palafolls, dissabte 7 de març, a les 18’30h.. 
A Malgrat, diumenge 8 de març, a les 11h. 
 

INICI DE LA QUARESMA 
 

►Dimecres de Cendra: dia 26, a 2/4 de 8 del vespre, missa amb 
imposició de la cendra, a l’església parroquial de Malgrat. 
 A Palafolls, dissabte 29 a les 18’30h. 
 A Sant Genís, diumenge 1 de març, a les 12’30h. 
►Via Crucis: Cada divendres de quaresma, a les 7 de la tarda a Malgrat. 
►Calendaris de quaresma: A 2’5 € a la sagristia, de les parròquies. 
 

Pregant amb l’Evangeli  

 

Déu i Pare nostre,  
la teva paraula convida a ser sants com tu, el Senyor, ets Sant. 

Jesús ens exhorta a viure com a fills 
i a imitar la teva misericòrdia tal com ell va fer sempre. 

L’apòstol Pau ens recorda que el teu Esperit habita en nosaltres. 
Per això et demanem que l’Esperit ens mogui i ens doni coratge 

per aprendre a vèncer tot egoisme amb una generositat sense mida; 
la violència, amb la reconciliació i amb el perdó generós; 

l’odi amb l’amor que ve de Déu; les rivalitats i enveges, amb la fraternitat. 
Mira amb bondat i misericòrdia, Pare, tots el qui actuen amb violència, 

tant a dins de casa seva  com amb la relació entre els pobles. 
Toca el cor de qui treuen guanys amb la fabricació i venda d’armes 

o amb la destrucció i mort dels seus germans. 
Crea en tots els teus fills i filles 

una consciència i convicció profundes que el camí viscut per Jesús, 
és el que porta a la pau i a la felicitat. 

Ajuda amb la teva gràcia tots els qui formem part de l’Església, 
perquè mirem de ser testimonis i de viure amb plena coherència 

tot això que et demanem amb confiança.                                Missa de cada dia 
                         



 

 

CONFERÈNCIES QUARESMALS 
TEOLOGIA A PROP 

                                                Sessions formatives al Maresme 
 
 
                     CONTINUAR CREIENT EN DÉU EN UN TEMPS D’INCREENÇA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessió primera                               (02.03.20)                                                                      Mn. Joan M. Amich 
COM DIR I EXPLICAR ALS ALTRES PER QUÈ CREC EN DÉU? 

A mesura que anem creixent hem de repensar lliurement i responsablement la fe que vàrem 
començar a viure quan erem infants. En aquesta sessió se’ns animarà a redescobrir el rostre 
amorós del Déu bíblic i, sobretot, la persona de Jesucrist, per a poder viure millor la nostra fe i així 
poder-la explicar als altres. 

 

Sessió segona                                  (09.03.20)                                                                      Mn. Joan M. Amich  
EN DÉU HI PUC CREURE TOT SOL... QUINA NECESSITAT TINC DE L’ESGLÉSIA, DELS ALTRES?  

Ningú no creu ell tot sol, com tampoc ningú pot viure tot sol. Els creients hem rebut la fe dels pares 
i dels altres creients. Hem viscut la fe dintre de les comunitats cristianes, és a dir dintre de 
l’Església. Malgrat les seves ombres i la seva història convulsa, continuem necessitant  la 
lluminositat dels altres creients i de l’Església per a creure. 

 

Sessió tercera                                  (16.03.20)                                                                             Mn. Joan Soler 
EL CAMÍ DES DE LA INCREENÇA CAP A LA FE 
 

El desig de Déu és inscrit en el cor de l’home. Déu no para d’atreure l’home cap a ell, i només en Déu 
podrà trobar l’home la veritat i la felicitat que desitja constantment. L’experiència dels adults que 
s’acosten a la fe i demanen el Baptisme ens ajudarà a descobrir com es fa aquest pas de la no fe a la fe. 
En aquesta sessió veurem un exemple concret de catecumenat a l’Àfrica. 
 

Sessió quarta                                    (23.03.20)                                                                     Mn. Pere Carreras 
LLOAT SIGUEU, OH SENYOR NOSTRE! 
 

Resar i pregar a vegades se’ns fa difícil i no sabem com fer-ho. El Papa Francesc, en la seva encíclica 
Laudato si’,  ens anima a pregar a partir de l’univers, de la natura i de les coses creades: la bellesa de 
la creació ens porta a descobrir la bondat de Déu. 
 

HORA: 21h;  
LLOC: Biblioteca de Santa Susanna 

(És convenient que els participants duguin el Nou Testament.) 

 

L’Apòstol sant Pere ens diu: “«Estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tothom qui 
us demani la raó de l’esperança que teniu; però feu-ho serenament i amb respecte» (1Pe 3,15-
16). La fe en Déu és una qüestió que el creient ha de treballar contínuament, sobretot avui que 
estem en un món en el que veiem que moltes persones poden viure sense creure en ell. La 
nostra fe ens ve només de l’educació rebuda o l’hem assumida i pensada personalment? ¿Com 
puc respondre d’aquesta fe davant les persones que no creuen i em pregunten? 
 

INICIACIÓ A LA TEOLOGIA 


