
El temps de durant l’any 
Quan acaba el temps de Nadal 
vénen unes setmanes en què no 
celebrem cap festa en especial, 
sinó que vivim un temps que 
anomenem “temps de durant 
l’any”.  
Aquest temps té el seu origen 
en el diumenge, el dia del Sen-
yor, en la celebració de la Pas-
qua que es repetia setmana rera 
setmana. Poc a poc, es van anar 
incorporant en la litúrgia de 
l'Església els diferents temps 
forts que posen l'accent en al-
gun misteri concret de Crist 
(Nadal o Pasqua) o ens servei-
xen com a preparació d'aquests 
(Advent i Quaresma). No obstant 
això, el temps de durant l'any, o 

temps ordinari, és una de les 
parts de l'any litúrgic. En ell es 
desenvolupa el misteri pasqual 
d'una manera progressiva i pro-
funda. La celebració del temps 
ordinari aprofundeix en el mis-
teri de salvació seguint la vida, i 
el ministeri de Jesús a través 
dels evangelis, contingut princi-
pal i essencial de la celebració 
litúrgica de l'Església. Cada diu-
menge té valor propi. Es con-
verteix, així, en un camí quotidià 
i senzill; en el qual aprenem de 
Jesús i compartim amb ell les 
petites coses de la nostra pròpia 
vida. 
El color litúrgic d’aquest temps 
és el verd. 

Pelegrinatge a TERRA SANTA. 
Del 26 d’abril al 3 de Maig. Per 
inscriure-us heu d’omplir el 
full d’inscripció que trobareu al 
web de la parròquia o a la sa-
gristia i entregar-lo al despatx 
parroquial. Preu: 1.545€. Per a 
més informació: 



benedicció d’a-
nimals. 

Pregaria 
d’Adoració per adults, dins del 
programa dels “Dijous d’Adora-
ció i Formació”.  

Inau-
guració de les noves exposici-
ons de l’Agrupació Cugat Foto. 
Sala Teatre. 

† Juan García Muñoz (95)       † Francesc Puntos Amorós (93)  

† Francisco Cascales Martínez (63)        

† Xavi Tragant Estefanel (45)        † Luis González Toledo   

† Maria Van Abeelen de Vries (88)      †  Rosario LLabrés (81) 

Dilluns celebrarem la Santa Missa per a ells 


