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FULL PARROQUIAL n. 113 

 

UNA ESTONA DE PREGÀRIA 
 

- El nom del Pare: 

 
En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 

 

- Un Salm (salm 8):  
 

Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós, 

el vostre nom per tota la terra! 
 

La majestat que teniu dalt del cel, 

els infants més petits ja la canten: 
“Heu fet del firmament un baluard 

que detura el rebel i l’enemic”. 

 
Quan miro el cel que han creat les mans vostres, 

la lluna i els estels que hi heu posat, 
jo dic:  “¿Què és l’home, perquè us en recordeu, 

què és un mortal, perquè li doneu autoritat?” 

 
Gairebé l’heu igualat als àngels, 

l’heu coronat de glòria i de prestigi, 

l’heu fet rei de les coses que heu creat, 
tot ho heu posat sota els seus peus.” 

 

Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriós, 
el vostre nom per tota la terra! 

 

- Un text: 
 

“El fet de fixar-se en el germà comprèn a més la sol·licitud pel seu bé 

espiritual. I aquí vull recordar un aspecte de la vida cristiana que 
d’acord amb el meu parer ha caigut en l’oblit: la correcció fraterna 

amb vista a la salvació eterna. Avui som generalment molt sensibles 

a l’aspecte de l’atenció i la caritat en relació amb el bé físic i material 

dels altres, però callem gairebé del tot quan es tracta de la 
responsabilitat espiritual amb els germans. No era així en l’Església 

dels primers temps i en les comunitats veritablement madures en la 

fe, en les quals les persones no sols s’interessaven per la salut 

corporal del germà, sinó també per la de la seva ànima, pel seu destí 

últim. En la Sagrada Escriptura llegim: «Reprèn l’assenyat i 
t’estimarà. El savi serà més savi si l’instrueixes; alliçona el just i 



augmentarà el seu saber» (Pr 9,8-9). Crist mateix ens mana 

reprendre el germà que està cometent un pecat (cf. Mt 18,15). (...) 

La tradició de l’Església enumera entre les obres de misericòrdia 

espirituals la de «corregir el qui va errat». És important recuperar 
aquesta dimensió de la caritat cristiana. Davant del mal no s’ha de 
callar”.   (Del Missatge del Sant Pare Benet XVI per a la Quaresma 2012) 

 

- Parenostre o Avemaria 
 

- Oració final: 

Déu omnipotent, feu que les pràctiques quaresmals ens siguin profitoses per a 
conèixer més i més el misteri de Crist i per a viure’l d’acord amb les seves 

exigències. Per Crist Senyor nostre. Amén. 

 
   El mossèn 

________________________________________________________________ 
 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 25: per Agustí Molist, difunt; 
diumenge, dia 26: Per Pere Arumí i Rosa Riera, difunts.  Mes de març: 

dijous, dia 1: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 3: 

per un difunt; diumenge, dia 4: pel poble de Viladrau. 
 
 

INFORMACIONS  
 

DEJUNI I ABSTINÈNCIA: Tots els divendres de Quaresma són dies 

d’abstinència de menjar carn. El Dimecres de Cendra i el Divendres Sant 

són dies de dejuni, a més de ser d’abstinència.  
 

COL·LECTA MANS UNIDES:  En la col·lecta dels proppassats dies 11 i 12 

de febrer per a Mans Unides es van recollir 667,08 euros, que ja han estat 
lliurats a Mans Unides-Campanya contra la fam. Moltíssimes gràcies.  

 

DONATIUS  PER A LES VITRINES: 10,00; 5,00 euros. Moltes gràcies. 
 

ELS DIJOUS, NOUS HORARIS (fins a nou avís)  

 
De 16 a 17 hores: Despatx parroquial. 

A les 18 hores: Rés del sant Rosari. 

A les 18,30 hores: Missa. 

     
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres (horari igual que abans): 

A les 19,15 hores: Rés del sant Rosari, Proclamació de la Paraula 

de Déu i distribució de la Sagrada Comunió. 
 

 


