
Cada cap de setmana llegim al Portaveu les tro-
bades dels Grups de Refl exió. Recordem que 
aquests grups estan orientats al coneixement 
de la Paraula de Déu a partir dels textos bíblics. 
Entre tots es treballen les lectures del diumenge 
posterior a la data de reunió.

Els Grups de Refl exió són grups oberts a tot-
hom qui vulgui aprofundir el sentit de la Parau-
la.

Degut a la pandèmia es van haver de fer grups 
que no superessin les sis persones, i per dife-
renciar-los, els vam donar el nom dels quatre 
evangelistes: Marc, Mateu, Lluc i Joan, més el 
de Sant Pau.

Els interessats poden escollir l’horari que més 
els convingui i la periodicitat de cada grup és 
quinzenal. Una altra cosa a tenir en compte és 
que no cal tenir cap formació concreta per tal de 
poder participar en les trobades.

Compartir aquest espai de formació i pregària 
entre persones de diferents edats, grups i activi-
tats fan que és creïn lligams estrets de comuni-
tat cristiana i de parròquia, i dibuixa o prefi gura 
un model per les comunitats futures, on els cris-
tians laics a més de celebrar la fe en la litúrgia 
setmanal, han de formar-se permanentment per 
donar resposta als reptes del món al segle XXI 
i ser agents d’evangelització; de mostrar la pre-
sencia de Déu que viu entre nosaltres. 
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VIDA DE LA COMUNITAT

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA
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Al principi existia la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu. (Joan 1,1-2)



REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 28, a 
1/4 de 7 de la tarda, reunió amb el grup Sant 
Pau i el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre, amb 
el grup Sant Lluc.
CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 1 de 
març, a les 6 de la tarda, reunió del Consell Par-
roquial. Queden convocats els representants de 
tots els grups i comissions.
FE I CULTURA. Reunió dijous dia 3 de març, a 
2/4 de 9 del vespre.
MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 5 de març,a 
2/4 de 7 de la tarda, missa amb pares i infants 
de segon curs de catequesi.
MANS UNIDES. En la col·lecta de Mans Unides 
es recolliren 1677,17€. Gràcies.
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CULTES INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY. Missa de 
vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Lc 6,39-45

Per què veus l’estella dintre l’ull del teu germà
i no t’adones de la biga que tens dintre el teu ull.

Hipòcrita, treu-te la biga del teu ull,
i llavors t’hi veuràs per poder treure l’estella de l’ull al teu germà.


