
AGENDA DEL MES D’ABRIL DE 2022 

Donades les circumstàncies que ens toca viure, veurem de tot això què podem fer. 

Anirem informant, segons ens diguin. Caldrà complir les mesures manades per 

prevenir contagis. 

3 Diumenge V de Quaresma. A les 18,30 h., Vespres cantades. 

10 Diumenge de Rams. A les 12 h., Benedicció al claustre.  

 Vegeu els horaris de Setmana Santa en full a part. 

11 Dilluns. A les 19,30 h., Celebració penitencial. 

12 Dimarts. A les 18 h.: Concert amb esperit de Setmana Santa: concert 

de Haydn i les set últimes paraules de Crist a la Creu, a càrrec del 

Quartet Moana. 

17 Diumenge de Pasqua. Solemnitat. Celebració de l’Eucaristia, 11 h. 

23  Dissabte. Sant Jordi, patró de Catalunya. Solemnitat. A les 18 h.: 

Concert a càrrec del cor MUOM. 

24 Diumenge II de Pasqua. A les 18,30 h.: Vespres cantades. 

27 Dimecres. Mare de Deu de Montserrat, patrona de Catalunya. 

28 Dijous. Celebració litúrgica de la Solemnitat de St. Jordi. 

30 Dissabte. A les 17 h.: Vivim l’Ora a l’Oratori: infants, joves i grans. 

EN EL MES DE JULIOL: 

2-10 Colònies de l’Esplai “JASD”, a Sta. Maria de Meià. 

 

Tots els dilluns, de 17,15 h. a 18,15 h.: Catequesi d’infants, 1r. nivell. 

Tots els dimarts, de 17 h. a 18 h.: Grup de la Legió de Maria. 

Tots els dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”. 

 

El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de 

l’Eucaristia. 

 

Web d’interès:  www.oratorigracia.com 

www.arxiprestatdegracia.cat 

El Cor de Sant  

Felip Neri 
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L’ANUNCI QUE ES REPETEIX 

L’anunci que l’Església repeteix des del primer dia de 

Pasqua és: “Crist ha ressuscitat!”. I, en Ell, pel Baptisme, també 

nosaltres hem ressuscitat, hem passat de la mort a la vida, de 

l’esclavitud del pecat a la llibertat de l’amor. Aquesta és la bona 

notícia que estem cridats a anunciar als altres, animats per 

l’Esperit Sant. La fe en la resurrecció de Jesús i l’esperança que 

Ell ens ha portat és el do més bonic que podem i hem d’oferir als 

germans. A tots i cada un, llavors, no ens cansem de repetir: Crist 

ha ressuscitat! Repetim-ho amb les paraules, però sobretot amb el 

testimoniatge de la nostra vida. L’alegre notícia de la Resurrecció 

s’hauria de transparentar en el nostre rostre, en els nostres 

sentiments i actituds, en la manera amb la qual tractem als altres. 

Nosaltres anunciem la resurrecció de Crist quan la seva llum 

il·lumina els moments foscos de la nostra existència i podem 

compartir-la amb els altres; quan sabem somriure amb el qui 

somriu i plorar amb el qui plora; quan caminem al costat de qui 

està trist i corre el risc de perdre l’esperança; quan transmetem la 

nostra experiència de fe a qui està en recerca de sentit i felicitat. 

Amb la nostra actitud, amb el nostre testimoni, amb la nostra vida 

diem: Jesús ha ressuscitat! 

Que la seva gràcia s’imprimeixi en el nostre cor i en la nostra 

vida. La Pasqua és l’esdeveniment que ha portat la novetat radical 

per a tot ésser humà, per a la història i per al món: és el triomf de 

Heu de saber que: 
                 

 A la col·lecta pel Seminari es va recollir: 515 € 
 

                Gràcies per la vostra generositat! 

http://www.arxiprestatdegracia.cat/


la vida sobre la mort; és la festa del renéixer i de la regeneració. 

Deixem que la nostra existència sigui conquerida i transformada 

per la Resurrecció! 

MOLT BONA PASQUA!!! 

P. Ferran Colàs Peiró, C.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat de comptes 

 

 

 

 

 

Ingressos  

Col·lectes Setmanals 5.936,85  

Col·lectes extra 3.040,00  
Full dominical 176,32  

Llantions 1.024,41  

Intencions missa 2.160,00  

Donatius 6.135,00  
Total Ingressos 18.472,58  

  

Despeses 

Ciris, llantions, vi i formes -1.870,76  

Full diocesà i Cat. Cristiana -696,15  
Flors i Reparacions Culte -851,50  

Llum -7.294,15  

Calefacció -1.861,74  

Neteja -7.143,00  

Obres església -175,27  

Portes església   

Total despeses -19.892,57  

  
Col·lectes extraordinàries  
Mans Unides 305,00  
Seminari 515,00  

Corpus 600,00  

Domund 405,00  

Germanor 405,00  

Càritas 810,00  

Total 3.040,00  


