
El descans de la Paraula
En el primer llibre de les Sagrades
Escriptures, el Gènesi, llegim el relat de
la creació: “I Déu digué: facis...” i tot
s’anava fent segons deia. Cada dia mirava
el que havia fet i veia que era bo. Va
arribar el setè dia i la Paraula va
descansar. És un relat que des de petits
hem retingut en la nostre memòria i, de
ben segur, no necessitem recorre al text
escrit per a recordar-lo. Déu parla i crea.
Déu ho fa tot mitjançant el Verb, la
Paraula, el Fill. I tot ho crea per a Ell, i a
més amés, també descansa.
Ens pot sorprendre que Déu descansi.
Jesucrist, a l’evangeli, ens diu que el seu
Pare “actua ahir, avui i sempre”. Sembla
una contradicció i, no obstant, no ho és.
No es tracta d’un descans inactiu, ens
indica que cal que el creat contempli el
Creador i el lloï. Per altre cantó, la
Paraula se’ns revela a nosaltres i ens
mostra la necessitat de treballar i
descansar. Crist també experimenta el

cansament i en ocasions es retira amb els Apòstols a un lloc allunyat per
descansar-hi.
Tots necessitem descansar per poder continuar fent el bé. El descans diví també
ens parla: la vida activa ha d’anar unida a la vida contemplativa. El descans ens
porta a agrair i lloar Déu per la creació; a donar-lo culte sempre i especialment els
diumenges. Doncs, procurem aprofitar els períodes de descans pera cultivar
l’esperit: el descans facilita l’oració, el recolliment interior, la lectura espiritual i
la pràctica de les obres de caritat i servei als altres, especialment en la vida
familiar. Aprofitem bé el temps de repòs i descans.
Mn. Xavier Argelich

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
Des del dia 1 de Juliol fins al dia 11 de setembre l'horari quedarà de la

manera següent:

L'ESGLÉSIA ÉS OBERTA
De dilluns a dissabte de 9 a 13  i de 17 a 20

Diumenges, de 10 a 13 i de 17.30 a 20

Despatx: tancat durant tot el mes. Per a quasevol necessitat dirigir-se als
preveres o al sagristà.

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

Dilluns a dissabte: 10*, 18 i 19* (aquest mes no hi haurà Missa de 12)
(*en castellà)

EXPOSICIÓ I ADORACIÓ DEL SANTÍSSIM

Els dijous després de la Missa de les 18h i fins a les 19,30h
i els primers divendres de mes fins a les 19h. 

RECESSOS DEL MES
Dones

2on Dimarts, dia 8 de 10.30 a 12.
3er Diumenge, dia 20 de 10,15 a 12.

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21.
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Calendari litúrgic

6. Diumenge XVIII. La Transfi-
guració del Senyor.

9. Santa Teresa Beneta de la
Creu, patrona d’Europa, festa.

13. Diumenge XIX de durant
l’any.

15. L’Assumpció de la Mare de
Déu, Solemnitat.

20. Diumenge XX de durant
l’any.

22. Santa Maria Reina.
24. Sant Bartomeu, apòstol.
26  Santa Teresa de Jesús Jornet

e Ibars, verge, patrona de la
vellesa.

27. Diumenge XXI de durant
l’any.

29 Martiri de Sant Joan Baptista.

(En negreta els dies de precepte)
ABSÈNCIAS DEL MES

Mn. Enric Moliné, del 1 al 21.
Mn. Ferran Blasi, del 1 al 21.

Mn. Xavier Argelich, del 6 al 30.
Mn Ferran Rodríguez del 9 al 24.
Mn Joan Juventeny, del 15 al 30.

Comuniquem que Mn. Joan Magraner s’ha traslladat a Palma de Mallorca per
exercir el seu ministeri sacerdotal a la Parròquia de sant Nicolau. Agraïm la seva

eficaç col·laboració i labor pastoral a Montalegre.

CATEQUESI CURS 2017-18
1ª Comunió
Post Comunió

Confirmació: joves i adults
Iniciació cristiana

Inscripcions a partir del 25 d’ agost fins
a finals de setembre.

PEREGRINACIÓ AL SANTUARI DE
FÀTIMA

CENTENARI DE LES APARICIONS
Del 27 al 29 d’octubre de 2017

Consulteu el programa i ompliu el full
d’inscripcions el més aviat possible,

últimes places disponibles.


