
Paraules de vida eterna
A l'acabar el discurs eucarístic, recollit per
Sant Joan en el seu Evangeli, es produeix
una gran desbandada dels deixebles del
Senyor. No han entès el valor i el significat
de les paraules de Jesús. Davant aquest
abandó massiu de seguidors, Crist es
dirigeix als dotze i els hi pregunta si volen
també deixar-lo. Pere respon per tots: "A
qui anirem? Tu tens paraules de vida
eterna". 

Davant els terribles atemptats del 17
d'agost, la nostra reacció va ser pregar,
acompanyar el més a prop possible a les
víctimes, ajudar-los en tot el que varem
poder, i també, pregar i perdonar els
causants de la barbàrie. I seguim fent-ho.
Però això no impedeix que reflexionem i ens
preguntem el què està passant en la nostra
societat.

En aquest context, em va venir a la ment
aquesta escena evangèlica que acabem de

recordar. N'hi ha tants allunyats de Déu, que no coneixen el veritable i únic Déu.
Continuem en desbandada. I la solució ens la continua donant Pere després de
tants segles: "a qui anirem, Tu tens paraules de vida eterna". Paraules de veritat,
de caritat, d'amor, de pau, que condueixen a la veritable llibertat i felicitat. No
ens deixem enganyar, Ell és qui té paraules de vida eterna, no de mort i destrucció.
La Paraula de Déu ens porta a viure segons el que som i a construir una societat
que cerqui la perfecció en Crist. 

Procurem posar els mitjans per a conèixer bé aquestes paraules de vida eterna. La
participació en les diverses catequesi ens ajudarà a fer-ho.

Mn. Xavier Argelich.

HORARIS I ALTRES INFORMACIONS
El dia 12 de setembre tornarem a l'horari d’hivern:

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

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 17 de 10.15 a 12

3er Dimarts, dia 19 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 12, de 19.30 a 21

2on Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45

3er Dimarts, dia 19, de 19.30 a 20.45
(joves)
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Calendari litúrgic
3 Diumenge XXII durant

l’any.
8 El Naixement de la Verge

Maria.
10 Diumenge XXIII durant

l’any.
12 Santíssim Nom de Maria.
14 L’Exaltaciò de la Sta. Creu.
15 Mare de Déu dels Dolors.
17 Diumenge XXIV durant

l’any.
21. Sant Mateu, apòstol i

evangelista.
24 La Mare de Déu de la

Mercè.(Diumenge XXV).
29 Els Sants Arcàngels,

Miquel, Gabriel i Rafael.

(En negreta els dies de
precepte)

Inscripció a la Catequesi de 1ª Comunió, Confirmació i Adults.

Tots els interessats ja podeu inscriure els vostres fills i filles a la Catequesi de
1ª Comunió en les hores de despatx parroquial.

La Catequesi serà els dissabtes d’11 a 12. Començarà el 7 d’octubre.
Tothom que ho desitgi es pot inscriure en la Catequesi de Confirmació i en la

d’Adults. Els dies i l’horari es determinarà en funció de les preferències i dels
grups.

ABSÈNCIES

Mn. Manel Mallol del 4 al 14

ALTRES ACTIVITATS

*27ª Jornada Mariana de les Famílies a Torreciutat. Dissabte 16 de setembre.
*Peregrinació a Fàtima, del 27 al 29 d’octubre. Centenari de les aparicions.

*Grup d’Oració, divendres 22 de setembre a les 19.30h. Pregar amb els salms.
* Concert Mare de Déu de la Mercè, dissabte 23 de setembre a les 20h. A

càrrec d’en Dresden Ramos, tenor i Marina Gómez, pianista.


