
Cridats a éser sants

Mirant el calendari de l'any litúrgic de
l'Església trobem moltes celebracions de
festes de sants. Pràcticament tots els dies
de l'any es recorda algun sant del
extensíssim santoral de l'Església. Sol ser
més d´un cada dia; amb freqüència és un
bon grup de noms el que ens trobem,
perquè l'any te pocs dies i sants coneguts
n'hi ha molts. I la llista no deixa de recollir
només una petita mostra del conjunt
immens de sants que sabem que són ja al
Cel. 
Ens parla això d'una realitat: hi ha moltes

persones que han viscut a la terra i que
han arribat a la Glòria. Potser alguns han

viscut una vida santa amb lluita, i d'altres han tingut una conversió en l'últim moment,
però el cas es que ja hi han arribat. 
És probable que a vegades ens vingui la temptació de pensar que aquestes persones
eren d'una pasta diferent a la nostra; que no tenien, com tenim nosaltres aquest o
aquell defecte, o que no sentien el desordre de la concupiscència� 
Però no es veritat. En realitat eren com nosaltres, amb la mateixa naturalesa i amb
les mateixes inclinacions i tendències, i son sants!
El Concili Vaticà II ens recorda que també som cridats a la santedat, a la mateixa que
ells van arribar. Es normal que ens sembli impossible, però la consideració de la vida
de tants sants ens ha de fer comprendre que malgrat les nostres misèries, això es
possible.
No podem oblidar que un dia Jesús parlant amb els seus deixebles els va fer veure
la dificultat d'arribar a la santedat per aquells que tenien riqueses. Els deixebles, que
van entendre clarament que les paraules del Senyor es referien a tothom, es van
quedar sorpresos i li van preguntar: "Doncs, qui pot salvar-se?" I que Jesús els va dir:
"Per als homes, això és impossible, però per a Déu tot és possible". (cfr.Mt 19, 25)
Tinguem confiança i esperança: tenim defectes i misèries, hi ha obstacles i dificultats
en el camí, però la Gràcia de Déu pot més, molt més. Per nosaltres es impossible,
però per a Déu tot és possible.

Mn. Perarnau

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

L�ESGLÉSIA ÉS OBERTA

De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20,

Dissabtes, de 9 a 13 i de 17 a 20

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*
(* En castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

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

RECESSOS DEL MES

Dones

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 18, de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 11, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.30
3er Dimarts, dia 18, de 14.15 a 15.30

  

Full informatiu

Febrer 2014

Calendari litúrgic
2 La Presentació del Senyor
5 Santa  Agata, verge i màrtir
6 Sant Pau Miki i comps, màrtirs
9 Diumenge V durant l�any

10 Santa Escolàstica, verge
12 Santa Eulàlia, vg i màrtir

Patrona de Barcelona
14 Sant Ciril i Sant Metodi,

Patrons de Eurropa
16 Diumenge VI durant l�any
22 Càtedra de Sant Pere
23 Diumenge VII durant l�any  

En negreta, els díes de precepte
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ABSENCIES

Mn. Perarnau, del 7 al 12

Mn., José Julián, del 7 al 12

Mn. Xavier Riera, 7 al 12, 14 al 16, 21 al 23

Mn. Mallol, del 12 al 18

Mn. Josep Mª Riera, el 24


