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Dia del Seminari
La celebració del Dia del Seminari d’enguany s’emmarca dins
l’Any de la Fe en el qual ens trobem. Per això el lema és: Sé de qui m’he
fiat. Tot cristià sap que s’ha fiat de Jesucrist, que no falla mai. El qui se
sent cridat a ser capellà i, per això demana d’entrar al seminari, és algú
que sap que es pot fiar totalment d’Aquell que l’ha cridat i que és Ell
mateix qui l’ajudarà en tot moment a arribar a la seva fita.




A la nostra arxidiòcesi celebrarem el dia del seminari el
diumenge 17 de març
Per aquest motiu a totes les misses del proper cap de
setmana, 16-17 de març, la col·lecta es destinarà a la
campanya del seminari.
El mateix diumenge, 17 de març, a la basílica de la
Sagrada Família, a les 5 de la tarda, el Sr. Cardenal
Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidirà
l’eucaristia del dia del Seminari, dins la qual hi haurà
l’ordenació de diaques.

Recordem que per recollir les invitacions gratuïtes per entrar al recinte de la Sagrada Família cal anar
a buscar-les al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231) de l’11 al 15 de març, de 10 a 14 hores.

Horari de les celebracions de Setmana Santa
El proper cap de setmana, al mateix lloc on hi ha aquest Full Informatiu, trobareu un
díptic amb l’horari de les celebracions litúrgiques d’aquesta propera Setmana Santa a
la nostra parròquia.

Missa per a l’elecció del nou papa
El missal preveu que durant el temps de “Seu Vacant” se celebri una missa per
demanar que l’Esperit Sant il·lumini als cardenals que han d’escollir el nou
successor de Sant Pere. Tot i que durant la quaresma la missa de cada dia té textos
propis (lectures i oracions), el proper dilluns, 11 de març, a les misses habituals
dels dies feiners: 9 del matí i 8 del vespre, farem servir els textos propis de la missa
per a l’elecció del nou papa. Tots i totes hi sou convidats.

Sant Josep
La solemnitat de sant Josep, que l’Església celebra el 19 de març, no és festa de precepte entre nosaltres per
escaure’s en dia feiner. Tanmateix s’exhorta a participar de l’eucaristia si bonament es pot. A la nostra
parròquia donarem solemnitat a les misses de les 9 del matí i de les 8 del vespre. Tots i totes hi sou
convidats.

Agenda .
Lunes, 11 de marzo: “Misa por la elección del nuevo papa”: 9h y 20h.
Martes, 12 de marzo: A las 20,35: Consell Parroquial
Sábado, 16 de marzo: a las 5 de la tarde: Comissió de Litúrgia
Sábado 16 y Domingo 17: En todas las misas: Colecta por el Seminario
Martes, 19 de marzo: Solemnidad de san José. Misas: 9h (castellano) – 20h (catalán)
A las 16,30h y a las 20,45h: Catequesis sobre el Credo
Jueves, 21 de marzo: A las 16,30h y a las 20,45h: Catequesis sobre el Credo
A las 5 de la tarde: “Vida Creixent”

PREGÀRIA PEL DIA DEL SEMINARI 2013
Pare, feu que sorgeixin entre els cristians
nombroses i santes vocacions al sacerdoci,
que mantinguin viva la fe
i conservin l’estimada memòria del vostre Fill Jesús
a través de la predicació de la seva
Paraula
i l’administració dels sagraments,
amb els quals renoveu
contínuament els vostres fidels.
Doneu-nos sants ministres de l’altar,
que siguin sol·lícits
i fervorosos custodis de l’Eucaristia,
sagrament del do suprem de Crist per a
la redempció del món.
Crideu ministres
de la vostra misericòrdia que,
a través del sagrament de la Reconciliació,
vessin el goig del vostre perdó.
Pare, feu que l’Església aculli amb alegria
les nombroses inspiracions de l’Esperit
del vostre Fill i, dòcil als seus ensenyaments,
fomenti vocacions al ministeri sacerdotal
i a la vida consagrada.
Enfortiu els bisbes, preveres, diaques,
els consagrats i tos els batejats en Crist
per tal que portin a terme fidelment la seva missió
al servei de l’Evangeli.
Us ho demanem per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Maria Reina del Apòstols, pregueu per nosaltres.

Oh, Padre, haz que surjan entre los cristianos
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,
que mantengan viva la fe
y custodien la seductora memoria de tu Hijo Jesús
mediante la predicación de su Palabra
y la administración de los sacramentos,
con los que tú renuevas
continuamente a tus fieles.
Danos santos ministros de tu altar,
que sean solícitos y fervorosos custodios
de la Eucaristía,
sacramento del don supremo de Cristo
para la redención del mundo.
Llama a ministros
de tu misericordia que,
mediante el sacramento de la Reconciliación,
esparzan la alegría de tu perdón.
Haz, oh, Padre, que la Iglesia acoja con gozo
las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo
y que, dócil a sus enseñanazas,
fomente vocaciones al ministerio sacerdotal
y a la vida consagrada.
Fortalece a los obispos, los sacerdotes, los diáconos,
los consagrados y todos los bautizados en Cristo
para que cumplan fielmente su misión
al servicio del Evangelio.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
¡María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros!
Benedicto XVI
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