
Un Cor Misericordiós

Sagrat Cor de Jesús, en vos confio! De
ben segur que aquesta petició ha sortit
moltes vegades del nostre interior i hem
recuperat la pau. La serenitat i
´l'esperança que, per algun motiu més o
menys important, havíem perdut.

La misericòrdia té un rostre, i per tan,
també un cor, i quin Cor! Sap estimar,
patir, donar-se i lliurar-se sense
mesura. Procurem, especialment
durant aquest mes de juny, fomentar la
devoció, ja no només al Sagrat Cor de
Jesús, sinó al Sagrat i Misericordiós Cor
de Jesús. Així ens ho ensenya Sant
Josepmaria, de qui celebrarem la seva
festa a finals de mes. Acudia sovint al
Sagrat Cor i Misericordiós de Jesús
demanat la pau per les ànimes, per
l'Església i pel món. Per a que hi hagi
pau vertadera, la que Crist ha vingut a
instaurar, cal que tinguem pau en el
nostre cor. Quan tinguem pau en la

nostre ànima podrem sembrar al nostre voltant i en tot el món aquesta pau.

La pau la trobem en el Cor misericordiós de Jesús; fiquem-nos, doncs, en
aquest Cor, i per a aconseguir-ho, procurem tenir una intensa vida
sagramental. Del Cor obert, traspassat per la llançada, de Jesús brollen els
sagraments de salvació, es a dir, de Vida eterna i felicitat perpetua, de pau
perdurable i autèntica. Penetrem en el Cor de Jesús i deixem que guareixi les
nostres malalties espirituals i morals amb el seu Amor infinit, i que aquest
ompli el nostre pobre cor penedit i el transformi en un cor misericordiós.

Mn Xavier Argelich

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 i de 17.30 a 20

Despatx: dilluns a divendres de 10.30 a 13 i de 17.30 a 20 (No dimecres)

MISSES
Diumenges i festius: 11, 12*, 18 i 19*

Dilluns a dissabte: 10*, 12, 18 i 19*

(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM
Els dijous després de la Missa de les 18 i fins a les 19.30 h

i els primers divendres de mes fins les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Diumenge, dia 19, de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 21 de 10.30 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 14, de 19.30 a 21

3er Dijous, dia 16, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 21, de 2.15 a 3.45
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Calendari litúrgic

3. Solemnitat del Sagrat Cor de

Jesús

4. L’Immaculat Cor de Maria.

Memoria.

5. Diumenge X del Temps
Ordinari. Solemnitat del
Corpus Christi

11. Sant Bernabé, apostol. Festa

12. Diumenge XI del Temps
Ordinari

19. Diumenge XII del Temps
Ordinari

24. Solemnitat de la Nativitat de

Sant Joan Baptista

26. Diumenge XIII del Temps
Ordinari (Sant Josepmaria

Escrivà)

29. Solemnitat de Sant Pere i
Sant Pau

(En negreta els dies de precepte)

26 DE JUNY. SANT JOSEPMARIA

Com aquest any s’escau en diumenge, celebrarem la

Missa Solemne en el seu honor el Dilluns 27 de Juny a

las 19,00 hores, amb la participació de la Coral del

Col·legi Canigó de Barcelona.

ABSÈNCIAS DEL MES

Mn Manel Mallol  del 6 al 12

Mn Domingo Crespo  dia 4 i del 8 al 30 

Mn Joan Magraner  del 15 al 21

CURS PREMATRIMONIAL
INTENSIU

Divendres 1 de juliol de 19 a 21 h.

y

Dissabte 2 de juliol de 10,30 a

13,30h.


