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ANY DE SANT JOSEP
Aquest any es compleix el 150
aniversari de la declaració de
sant Josep com a patró de
l'església universal. Amb la
carta apostòlica “Patris corde”
(Amb cor de pare), el Sant Pare
ha convocat un any dedicat
especialment al patriarca, fins al
8 de desembre 2021.

concessió del do de les
indulgències. Es donen
indicacions específiques per als
dies tradicionalment dedicats a
la memòria de l’Espòs de Maria,
com el 19 de març i l’1 de maig, i
per als malalts i ancians “en el
context actual d’emergència
sanitària”.

Un pare estimat, tendre i
obedient; que acull la voluntat
de Déu i del proïsme; valent i
creatiu, un exemple d’amor a
l’Església i als pobres; un pare
que ensenya el valor, la dignitat
i l’alegria del treball; també, un
pare a l’ombra, “descentrat” a
favor de Maria i Jesús. Així és
descrit sant Josep pel papa
Francesc.

D'entre les indulgéncies que es
poden aconseguir durant l'any
de sant Josep, en destaquem
algunes:

En el rerefons de la carta
apostòlica del papa Francesc hi
ha la pandèmia de la Covid-19
que ens ha fet comprendre la
importància de la gent comuna,
d’aquells que, lluny del
protagonisme, exerceixen la
paciència i infonen esperança
cada dia. En aquest sentit, sant
Josep és “l’home que passa
desapercebut, l’home de la
presència diària, discreta i
oculta”, segons el papa.
S’ha publicat també el Decret de
la Penitenciaria Apostòlica que
anuncia l’“Any de Sant Josep”
especial, convocat pel papa i la

Demana en la pregària la
intercessió de Sant Josep
perquè els aturats puguin
trobar una feina digna.
Recita les Lletanies de Sant
Josep pels cristians
perseguits.
Encomana el treball i les
activitats diàries a la
protecció de Sant Josep
Obrer.
Segueix l'exemple de Sant
Josep i realitza una obra de
misericòrdia.
Resa el Rosari amb la teva
família.
Medita durant 30 minuts el
Pare Nostre, doncs Sant
Josep "ens convida a
redescobrir la nostra relació
filial amb el Pare".
Resa una oració aprovada a
Sant Josep el dia 19 de
qualsevol mes o qualsevol
dimecres.

MISSES
SANT FRANCESC
Dilluns a dissabte 19.30h
Diumenge 11, 18* i 19.30h
SANT AGUSTÍ
Dilluns a dissabte 19h
Diumenge 12*, 13 i 20h*

* castellà

DESPATX
PARROQUIAL
Dilluns a divendres 17 a 19h
Certificats i expedients,
dimarts i dijous de 18 a 19h

CÀRITAS
Dilluns i dimecres de 17 a
18.30h

ALTRES
Confessions, mitja hora
abans de cada missa.
Festius també durant la
missa
Rosari, de dilluns a
divendres a les 19h
Adoració del Santíssim,
dilluns de 18.30 a 19.30h
Primer divendres de mes
12 hores amb el Senyor,
de les 20h fins a les 8h de
dissabte (missa)
Comunions malalts,
divendres al matí
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IMATGES DEL MES

«LA CULTURA DE CUIDAR-NOS COM
A CAMÍ DE PAU»
Com cada any, l'1 de gener celebrem la Jornada Mundial de la Pau,

enguany amb el lema: “La cultura de cuidar-nos com a camí de pau”. En
un món tan ple de conflictes, el papa Francesc en el seu missatge amb

motiu d’aquesta jornada, ens crida a ser constructors i artesans de pau
en el nostre món.
CAMPANYA NADAL

El papa remarca en l’eix del seu missatge, la importància de cuidar-nos
(o de custodiar-nos) els uns als altres, com queda expressament

manifest al llibre del Gènesi en tants passatges. I és que Déu, com ens
recorda el papa, “té cura de les seues criatures”, com ens mostren

també els llibres del profeta Amós (2:6-8) i del profeta Isaïes, unes veus
que s’alcen a favor de la justícia per als pobres, sempre marginats i
xafats pel poder.

També Jesús va tindré una actitud semblant a la dels profetes, ja durant
la seua vida va anunciar “la Bona Notícia als pobres” (Lc 4:18), pel fet
que com a Bon Pastor va saber cuidar les ovelles (Jo 10).

CELEBRACIÓ NADAL

En el punt cinc del seu missatge, el papa Francesc ens mostra la

importància que té per als seguidors de Jesús, “la cultura de cuidarnos”, tal com va ser “el servei de caritat de l’Església primitiva”, on

tothom compartia el que posseïa amb els més necessitats (Ac 4:34). Per
això el papa ens recorda que “la caritat s’ha convertit en el cor de la
Doctrina Social de l’Església”.

Al nostre món, com ens recorda el papa, “no hi ha pau sense la cultura

de cuidar-nos”, ja que el fet de cuidar-nos els uns als altres “és un camí
privilegiat per construir la pau”.

El papa invoca al final del seu text la protecció de Santa Maria, “Estrella
del mar i Mare d’Esperança”, per tal que ens ajude a obrir “un nou

NOVENA IMMACULADA

horitzó d’amor, de pau, de fraternitat i de solidaritat”, per tal de fer
possible un món més pacífic, més fratern i més humà.

AGENDA DEL MES
Dia 1
Dia 12
Dia 14
Dia 21
Dia 25

Santa Maria, Mare de Déu
Adoració. 12 hores amb el Senyor. De les 20h fins a les 8h de dissabte (excepte les hores
impossibilitades pel toc de queda)
Recessos mensuals a les 17.30 i a les 20h
Recés mensual a les 20h
Sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi
Eucaristia de cloenda del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Catedral a les 18h
Sant Pau

