
DEVOCIÓ AL SANTS

Al llarg de l'any litúrgic brillen molt
especialment les festes de la vida del Senyor
i de la Santíssima Verge. També, com una
corona que emmarca tot l'any, trobem les
celebracions dels sants. No hi ha dia en què
no es recordi algun sant. Són molts els que
estan en el santoral, que vindria a ser com la
"llista oficial" per dir-ho així. Però sabem que
n'hi ha molts més. Hi ha molts màrtirs en el
Cel, gaudint ja de l'eterna benaurança; no
sabem els seus noms, però tenim la certesa
de la seva santedat. Hi ha molts altres
homes i dones, laics, religiosos, membres
del clergat..., tenim la seguretat que són una
multitud, que han viscut la seva fe plenament
i que han arribat a la santedat exercint el que
han estat els seus deures ordinaris, moltes
vegades molt senzills, fets amb molt d'amor.

Als qui vivim encara a la terra i som cridats
a la santedat, com solemnement ens recorda a tots el Concili Vaticà II, de vegades ens pot
semblar una meta molt alta, potser inabastable. Sentim el pes de les misèries i dels pecats.
Potser, davant les derrotes que patim en les nostres baralles per ser millors, ens vingui la
temptació del desànim, de "no podré...".

És llavors quan s'ha de mirar a aquests germans nostres que ja han arribat.

L'Església ens proposa la vida dels sants com a model, que ens serveix de referència,
que ens marca un camí o un exemple a seguir... Per això sempre ha ajudat la lectura de les
biografies dels sants, en proposar camins de santedat tan diversos.

Al mateix temps, els sants són també intercessors. Des de sempre l'Església ha confiat
en la seva intercessió.

Un exemple preciós de intecessió és la petició de Maria a Jesús a Canà de Galilea: "No
tenen vi!". Amb quina mirada i amb quin gest Maria acompanyaria aquella curta petició...
Així, ara es presenta davant del seu Fill amb les peticions que cada dia li confiem.

Veiem també els Apòstols com reparteixen entre el poble aquells pans i aquells peixos
que el Senyor havia multiplicat. Així els sants es converteixen en distribuïdors de les gràcies
i dons que Jesús ha posat a les seves mans per al nostre profit.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L’ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a dissabtes feiners, de 9 a 13 i de 17 a 20, fins el 16 de setembre
Diumenges i festius, de 10 a 13.45 i de 17.30 a 20
Despatx: 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 segon 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 15, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12

Homes

1er Dilluns, dia 2, de 19.30 a 21
2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.30
3er Dimarts, dia 17, de 14.15 a 15.30

 
 

Full informatiu

Juliol 2012

Calendari litúrgic

1 Diumenge XIII durant l’any
3 Sant Tomàs, apòstol
8 Diumenge XIV durant l’any

11 Sant Benet, abat, patró d’Europa
15 Diumenge XV durant l’any
16 La Mare de Déu del Carme
22 Diumenge XVI durant l’any
23 Santa Brígida, patrona d’Europa
25 Sant Jaume, apòstol
26 Sant Joaquim y Santa Anna, pares de

la Verge Maria
29 Diumenge XVII durant l’any
31 Sant Ignasi de Loiola

Amb lletra negreta, els dies de precepte
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ABSÈNCIES

Mn. Mallol, del 24 al 30
Mn. Juventeny, del 14 al 29

Mn. Moliné, del 3 al 25
Mn. Blasi, del 3 al 25

Mn. Esteruelas, del 2 al 24

23ª JORNADA MARIANA DE LA FAMÍLIA
a Torreciutat, el dissabte 15 de setembre


