
Qualitats de la santedat actual
El Papa Francesc ens ensenya quines
haurien de ser les notes o expressions
espirituals que no han de faltar per
entendre l'estil de vida al qual Déu ens
crida. Em sembla que recordar-les ens
poden ajudar a viure aquest mes, que
dediquem a la devoció al Sagrat Cor de
Jesús. El qui de veritat desitja assolir la
santedat en aquest caminar terrenal,
procura tenir els mateixos sentiments de
Crist, cerca assemblar-se cada cop més a
Ell. D'aquí, la importància de fixar-nos en
aquestes característiques que ens
assenyala el Sant Pare, ja què, ens
facilitaran molt la tasca d'imitar
Jesucrist, nostre model de santedat.

El Papa Francesc defineix aquestes
qualitats com cinc grans manifestacions

de l'amor a Déu i al proïsme. En primer lloc, la paciència i la mansuetud, les quals
ens ajuden a aguantar, a suportar les contrarietats, les inestabilitats de la vida, i
també les agressions dels altres, les seves infidelitats i defectes. En segon terme,
l'alegria i el bon humor. El que vol ser sant ha de ser capaç de viure d'aquesta
manera, sense perdre el realisme, i il·luminant amb la seva fe l'esperit dels altres,
de manera positiva i esperançada. El sant, en tercer lloc, és audaç, entusiasta,
parla amb llibertat i té fervor apostòlic. La compassió entranyable de Jesús el
movia a sortir de si mateix amb força per anunciar, guarir i alliberar. De la mateixa
manera hem de desitjar tenir aquest esperit evangèlic i interessar-nos per totes
les persones, procurant transmetre'ls l'alegria de la vida cristiana.

El Sant Pare, continua recordant la necessitat de l'ajuda dels altres per vèncer
les nostres pròpies lluites en el camí vers la santedat. No podem aïllar-nos, cal
aprendre a ajudar i a deixar-nos ajudar. La santedat és personal, però s'assoleix
juntament amb la comunitat creient. I, finalment, ens indica que la santedat està
oberta a la transcendència, que es manifesta en l'oració i en l'adoració.

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: 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

3er Dijous, dia 14, de 14.15 a 15.45
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Calendari litúrgic
2. Diumenge. Santíssim Cos i

Sang de Crist.
8. Solemnitat del Sagrat Cor de

Jesús.
9. Immaculat Cor de Maria.
10. Diumenge.X del Temps de

durant l’any
17.  Diumenge.XI del Temps de

durant l’any
24. Solemnitat del Naixement

de Sant Joan Baptista.
26. Sant Josepmaria Escrivà.
29. Solemnitat de Sant Pere i

Sant Pau.
(En negreta els dies de precepte)

26 DE JUNY. SANT JOSEPMARIA 

Missa Solemne Dimarts 26 de Juny a las 19,00 hores,
amb la participació de la Coral del Col·legi Canigó de

Barcelona.

ALTRES ACTIVITATS

Dissabte 9, a las 17h Primeres comunions de
Montalegre, Terral i Braval.

Grup d’Oración: divendres 29 a las 19,00h.

ABSÈNCIAS DEL MES

Mn Manel Mallol  del 9 al 29.

Mn. Ferrán Rodríguez del 13 al 28.

AVÍS
HORARI D’ESTIU

El 19 de juny començarem l’horari
d’estiu: els dies laborables obrirem de

9 a 13h i de 17 a 20h. fins el 12 de
setembre.


