
HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres, feiners: de 9 a 20
Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges: de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: de dilluns a divendres, de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20

MISSES

Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 13*, 18 i 19*

Festius no de precepte: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*
El tercer dissabte, a les 11, Missa en llatí
(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous i els primers divendres de mes, després de la Missa de les 18, fins a les 19.30

Dones
3r Dimarts, dia 16, de 10.30 a 12

3r Dimarts, dia 16, de 16.30 a 18

3r Divendres, dia 19, de 19.30 a 21

3r Diumenge, dia 21, de 10.15 a 12

Homes
2n Dilluns, (aquest mes passa al 3r)

3r Dilluns, dia 15, de 19.30 a 21

3r Dimarts, dia 16, de 14.15 a 15.45

3r Dijous, dia 18, de 14.15 a 15.45
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ABSÈNCIES

Mn. Marcé, del 3 al 19
Mn. Guitart, del 20 al 25

Mn. Vall, 29 i 30

Mn. José Julián, 29 i 30

El mes de Juny és el mes del
Sagrat Cor de Jesús. La imatge del
Sagrat Cor està present en moltes
llars cristianes, que recorden
d'aquesta manera una realitat

profunda de la nostra fe: El cor humà
de Jesús és el cor de Déu, un cor que
ens estima sense mesura.

En el nº 478 del Catecisme llegim: 

«Jesús, durant la seva vida, la seva

agonia i la seva passió ens ha
conegut i estimat a tots i a cadascun
de nosaltres i s'ha lliurat per cadascun
de nosaltres: "El Fill de Déu em va
estimar i es va lliurar a si mateix per
mi" (Gal 2, 20). Ens ha estimat a tots

amb un cor humà. Per aquesta raó, el sagrat Cor de Jesús, traspassat pels nostres

pecats i per a la nostra salvació (cf Jn 19, 34), "és considerat com el principal

indicador i símbol de l'amor amb què el diví Redemptor estima contínuament
l'etern Pare i tots els homes" (Pius XII, Enc.Haurietis aquas: DS 3924; cf. DS
3812)».

Amb la dedicació d'aquest mes al Sagrat Cor, l'Església vol que els cristians

considerem aquesta veritat, i que, amb obres i de debò, el venerem i

corresponguem a aquest amor tan gran amb amor, perquè amor amb amor es

paga.

Sant Josepmaria, la festa del qual celebrarem el dia 26, suggeria algunes coses

que es poden demanar, en una homilia el dia del Sagrat Cor:

«En la festa d'avui hem de demanar al Senyor que ens concedeixi un cor bo,
capaç de compadir-se de les penes de les criatures, capaç de comprendre que,

per a remeiar els turments que acompanyen i no poques vegades angoixen les

ànimes en aquest món, el veritable bàlsam és l'amor, la caritat: tots els altres
consols tot just serveixen per a distreure un moment, i deixar més tard amargor i
desesperació (És Crist que passa, 167)».

Calendari litúrgic

4 Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre
7 Diumenge. La Santíssima Trinitat

11 Sant Bernabé, apòstol
13 Sant Antoni de Pàdua

14 Diumenge. El Cos i la Sang de Crist
19 El Sagrat Cor de Jesús
20 Immaculat Cor de Maria
21 Diumenge XII de durant l’any
24 Naixement de Sant Joan Baptista

26 Sant Josepmaria Escrivà
28 Diumenge XIII de durant l’any
29 Sant Pere i Sant Pau, apòstols

Amb lletra negreta, els dies de precepte

FESTA DE
SANT JOSEPMARIA

Se celebra el dia 26 d’aquest
mes. Les misses seran com
els altres dies laborables, llevat

de la de les 19 hores, que serà
solemne i en acabar-la es

veneraran les reliquies del
sant, mentre la coral del
Col·legi Canigó cantarà els

goigs de Sant Josepmaria.


