
EL PAPA AMB EL JOVENT

No hi ha dubte que la celebració de la
Jornada Mundial de la Joventut que tindrà
lloc a Madrid aquest mes d'agost, es
converteix en el moment eclesial més
important de l'estiu. La mobilització de
centenars de milers de joves no passa
inadvertida, i menys en els països on
s'organitzen les trobades. També a
Barcelona es podrà apreciar de manera
notable aquest esdeveniment. A la nostra
ciutat, entre d'altres actes hi ha previstes
dues celebracions eucarístiques a la
Sagrada Família, d'alguna manera la
"Catedral d'Europa" des de la visita de Benet
XVI al novembre de l'any passat. Desenes de
milers de pelegrins passaran per la Ciutat
Comtal ja sigui a l'anada o a la     tornada de
les jornades amb el Papa. 

No deixa de cridar l'atenció que tants joves
procedents de tots els llocs imaginables del
món, conflueixin en un punt del planeta per
reunir-se amb qui és cap de l'Església. És
evident que no es tracta que el Papa sigui un
o un altre, Joan Pau II o Benet XVI, ni de la
seva personalitat, ni dels seus dots
comunicadors, ni del seu origen... 

Quan va morir Joan Pau II alguns van
pensar que aquestes jornades anirien a
menys perquè, segons pensaven, eren fruit

de l'enorme capacitat comunicadora del Sant Pare difunt, tan diferent del seu successor. No
obstant això, els joves segueixen mobilitzant-se, perquè no és la capacitat de comunicació del
Papa, sinó que és nostre Senyor Jesucrist, del qual ells són Vicaris, qui els convoca, qui els
atrau, qui els mou.

És cert que els joves són l'esperança de l'Església, com són l'esperança del món. En no
gaires anys el rumb de la societat estarà a les seves mans. Preguem Déu perquè l'esperit
cristià cali profundament en ells i el facin vida pròpia. Només així podran ser uns bons deixebles
de Jesucrist i sabran impregnar de sentit cristià tota la realitat en la que els toqui participar.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA
HORARI D’ESTIU

De dilluns a dissabte, feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20
Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: tancat a l’agost

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

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 21, de 10.15 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 1, de 19.30 a 21
2on Dilluns, dia 8, de 19.30 a 21

 
 

Full informatiu

Agost 2011

Calendari litúrgic

1 Sant Alfons Maria de Ligouri
2 La Mare de Déu dels Angels
4 Sant Joan Maria Vianney
6 Transfiguració del Senyor
7 Diumenge XIX de durant l’any
8 Sant Domènec de Guzmán
9 Sta.Teresa Benedicta de la Creu

(Edith Stein), patrona d’Europa
11 Santa Clara
14 Diumenge XX de durant l’any
15 Assumpció de la Mare de Déu
20 Sant Bernat
21 Diumenge XXI de durant l’any

Sant Pius X
22 Maria Reina
24 Sant Bartolomeu, apòstol
26 Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars
27 Santa Mònica
28 Diumenge XXII de durant l’any

Sant Agustí
29 Martiri de Sant Joan Baptista
31 Sant Ramon Nonat

Amb lletra negreta, els dies de precepte
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ABSÈNCIES

Mn. Perarnau, del 9 al 31

Mn. Esteruelas, 1 i 8, i del 15 al 31

Mn. Julià, de l’1 al 23

Mn. Vall, de l’1 al 6

22a Jornada Mariana de la Família
dissabte, 17 de setembre

12.00 h. Oració de les famílies
12.30 Santa Missa

16.30 Sant Rosari i Exposició Solemne


