
Exercitar-se en les obres de
misericòrdia

Es un bon moment per a preguntar-nos com
estem procurant viure les obres de
misericòrdia. Portem una mica més de la meitat
de l’any de la misericòrdia, os animo a fer balanç
personal de com estem posant en pràctica el
que ens suggeria el Papa Francesc al inici
d’aquest any jubilar: “La predicació de Jesús
ens presenta aquestes obres de misericòrdia
per adonar-nos si vivim o no com a deixebles
seus”

El mesos d’estiu són molt apropiats per a viure
aquestes obres. Tenim menys presses, més
temps disponible i de descans i, encara que no
ho sembli, més oportunitats per a viure-les: fem
més desplaçaments, canviem d’ocupacions o de
residència, ens relacionem amb persones
diferents de les habituals, ens trobem a més
turistes i, a més a més, continuem sense acollir
els milers de refugiats.

No deixem passar aquestes ocasions i
endinsem-nos en el món de les obres de
misericòrdia. No cal fer fila per aconseguir-ho,
tan sols hem de sortir al carrer amb la
disposició d’ajudar al proïsme en les seves

necessitats materials i espirituals. Visitar o atendre un malalt, familiar o no,; no malbaratar
diners, ni menjar, ni comprar roba que no li donarem cap ús, encara que sigui una “ganga”;
escoltar als altres; ensenyar el camí de la autèntica felicitat al que tenim a prop o ajudar-lo
a que torni al bon camí. Testimoniar amb la nostre vida l’autèntic valor de la vida cristiana. I
tantes situacions en les que ens podem trobar en les nostres circumstàncies personals i
socials. Només cal que mirem als altres amb un cor misericordiós per a descobrir el que
necessiten. Si preguem posant a Crist -no a nosaltres mateixos- en el centre de la nostra
oració ens resultarà molt més fàcil. Procurem viure un estiu apropiat a l’any de la
misericòrdia. Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
Des del dia 1 de Juliol, fins al dia 11 de setembre l'horari quedarà de la

manera següent:

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13  i de 17 a 20

Diumenges, de 10 a 13 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20

MISSES mes de Juliol
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*
Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18h i fins a les 19,30h
i els primers divendres de mes fins a les 19h. 

fins a les 19.30 h

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 17, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 12, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 19, de 2..15 a 3.45
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Calendari litúrgic

3. Diumenge XIV del Temps de
durant l'any.

10. Diumenge XV del Temps de
durant l'any.

11. Sant Benet, abat, patró de
Europa, festa.

15. San Bonaventura, bisbe y
doctor.

16. La Mare de Déu del Carme.
17. Diumenge XVI del Temps de

durant l'any.
22. Santa Maria Magdalena.
23. Santa Brígida, religiosa,

patrona d'Europa, festa.
24. Diumenge XVII del Temps

de durant l'any.
25. Sant Jaume, apòstol, patró de

Espanya, solemnitat.
31. Diumenge XVIII del Temps

de durant l'any.
(En negreta els dies de precepte)

Mn Ferran Rodríguez del 1 al 6
Mn Ferran Blasi, del 2 al 23
Mn Enric Moliné, del 2 al 23

Mn Joan Magraner, del 15 al 30
Mn Domingo Crespo, del 22 al 27
Mn Joan Juventeny, del 29 al 31

ABSÈNCIAS DEL MES

ANY DE LA MISERICÒRDIA
L’estiu és un bon moment per a llegir, o tornar a llegir, els textos del Sant Pare

Francesc més característics d’aquest any: 1. La Butlla “El rostre de la
misericòrdia”; 2. El llibre “El nom de Déu és misericòrdia” i 3. L’ Exhortació

Apostòlica “La joia de l’amor”
Recordem: Peregrinació al Santuari de la Misericòrdia de Canet, el proper

22 d’octubre.


