
Festes de juny

La data tan retardada de la celebració de la

Pasqua d'enguany ha tingut com a

conseqüència que el mes de juny estigui ple

de celebracions festives, que s'uneixen a les

ja tradicionals del mes.

Així, successivament ens trobarem

l'Ascensió del Senyor , Pentecosta , La

Santíssima Trinitat , el Corpus Christi i el

Sagrat Cor. Són a més pròpies d'aquest mes

les de Sant Joan Baptista i la dels Sants

Pere i Pau.

Realment és un conjunt imponent de festes

, totes elles importants. Com totes les festes

del calendari cristià seran un motiu per

mantenir viva la nostra pietat i per ajudar-

nos a aprofundir en les arrels fondes de la nostra fe. El moment de la vida espiritual

de cada cristià li indicarà on convé posar l'accent , per aprofitar bé la riquesa que

se'ns brinda amb aquestes celebracions.

Jo assenyalaria , especialment el Sagrat Cor , que sol donar nom al mes de juny.

D'aquesta festa en el número 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 que el diví Redemptor estima contínuament a l'etern Pare i a

tots els homes" (Pius XII, Enc."Haurietis aquas": DS 3924; cf. DS 3812)."

El cor és símbol de l'amor, i el cor obert de Crist a la Creu ens recorda aquest amor

" fins al final" amb el qual ens ha estimat i ens estimarà sempre

Mn. Francesc 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 15, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 17, de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 10, de 19.30 a 21

2n Dijous,dia 12, de 2’15 a 3’45

3r Dimarts, dia 17, de 2’15 a 3’45
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Calendari litúrgic   

1  L’Ascenssió del Senyor
3 Sant Carles Luanga i comps.marts.

8  Pentacostès
11 Sant Bernabé, apòstol

12 Jesucrist, Gran Sacerdot

13 Sant Antoni de Padua

15 Santíssima Trinitat
21  Sant Lluis Gonzaga

22  Corpus Christi
24  Sant Joan Baptista

26 Sant JOsepmaria Escrivà

27  El Sagrat Cor de Jesús

28  L’ Immaculat Cor de Maria

29 San Pere i Sant P
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ABSÈNCIES

Mn. Blasi, 1 y 2

Mn. Juventeny, 1 y 2

Mn. Mallol, del 1 al 23

Mn. Marcé, del 1 al 20

Mn. Riera, del 1 al 3

EL DIA 26, FESTA DE SANT JOSEPMARIA

Missa solemne a l’hora que s’avisarà oportunament


