
Ser sants en el món actual
El Sant Pare Francesc ens acaba d'escriure
una exhortació Apostòlica sobre la santedat
en el món actual molt interessant i de lectura
ben recomanada. Com quasi tots els seus
documents, comença amb una invitació a
alegrar-nos. La santedat és camí de felicitat i
joia, a imitació de la vida de Jesucrist. El sant
és una persona alegre perquè busca en tot
moment fer la voluntat de Déu i la unió amb
Ell. Això suposa estar obert als altres,
aspecte que el sant Pare destaca de manera
especial com a característica del sant. La
santedat es l'exercici de les benaurances, és
viu en comunitat, començant per la pròpia
família, és pacient, audaç i cerca la constància

en la pregària. El sant està obert a la vida, al món i als altres perquè buscar estimar
per a sobre de tot.

Davant de les circumstàncies actuals de la nostre societat globalitzada i que viu sense
Déu, em sembla de gran transcendència e importància aquest document, en especial per
remoure el cor dels creients i provocar una reacció profunda en el nostre interior de
viure la vida cristiana amb plenitud. Sense la necessitat de ser perfectes, però amb el
ferm desig de buscar la perfecció a la que Déu ens crida, és a dir, deixar que Déu ens
vagi transformant, que ens faci sants a pesar de les nostres mancances i debilitats, de
les nostres imperfeccions. Deixar fer a Déu en les nostres circumstàncies personals,
en el nostre dia a dia en el món actual, afrontant la realitat amb naturalitat i senzillesa,
però desitjant arribar a la santedat personal.

El nou document ens ha arribat a les portes del mes de María, a qui el Papa anomena
"la santa entre els sants" i ha volgut concloure l'Exhortació animant-nos a recórrer
sovint a la seva maternal intercessió, a Ella que és "la més benaurada, la que ens
ensenya el camí de la santedat i ens acompanya". Ens convida a "conversar amb Ella",
ja que d'aquesta manera "ens consola, ens allibera i ens santifica". Ens recorda que la
Mare no necessita de moltes paraules, que no cal fer un gran esforç per dir-li el que
ens passa, n'hi ha prou en repetir sovint: "Déu vos salve, Maria...". 

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

MISSES
Diumenges i festius de precepte: 11, 12*, 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 després de la Missa de les 18 i fins a les 20,00h.
i els primers divendres de mes fins a les 19,00h.

RECESSOS DEL MES
Dones

3er Dimarts, dia 15 de 10.30 a 12
3er Diumenge, dia 20, de 10.15 a 12

Homes

2on Dimarts, dia 8, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 10, de 14’15 a 15’45

Calendari litúrgic
1. S. Josep Obrer.
6. Diumenge VI de Pasqua.
12. Beat Àlvar del Portillo.
13. Diumenge V de Pasqua.
20. Diumenge VII de Pasqua.
Solemnitat de l’Ascensió del

Senyor.
24. Nostre Senyor Jesucrist,. Gran

Sacerdot per sempre.
28. Solemnitat SS Trinidad.
31. La visitació de la Mare de Déu.

(En negreta els dies de precepte)
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ABSÈNCIES

Mn. Xavier Argelich del 23 al 27
Mn. Joan Juventeny del 15 al 19 i del 24 al 29

Mn. Xavier Riera del 1 al 21 i del 30 al 3 de juny
Mn. Ferran Rodríguez del 30 al 3 de juny
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FESTA DEL BEAT ÁLVARO del PORTILLO
Dissabte 12 de maig a les 12,00 h.

Celebració Eucarística per a celebrar la memòria del Beat Álvaro del Portillo,

FESTA DE SANTA MARIA DE MONTALEGRE
Dijous 31 de maig a les 19,00h. Concelebració Eucarística presidida pel Bisbe

Auxiliar de Barcelona Mns. Sergi Gordo i administració del sagrament de la
Confirmació.

Romieria al Santuari de Torreciutat: Dissabte 19 de maig.
Grup d’Oració: divendres 25 a les 19,00h.


