HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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: de dilluns a divendres de 10,30 a 13 y de 17,0 a 20
MISSES mes de Juliol
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 18h i fins a les 19,30h
i els primers divendres de mes fins a les 19h.

RECESSOS DEL MES
Dones
3er Diumenge, dia 15, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 17 de 10.30 a 12

Homes
2on Dimarts, dia 10 de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 12, de 14.15 a 15.45

ABSÈNCIAS DEL MES
Mn Ferran Blasi del 2 al 24
Mn Xavier Riera, del 10 al 16 y el 30
Mn. Joan Juventeny, del 29 de julio al 14 de agosto

PEREGRINACIÓ A TERRA SANTA
Del 21 al 28 de MARÇ de 2019
Consulteu el programa i ompliu el full d’inscripció el més aviat possible,
places limitades.

Santuari de Torreciutat
JORNADA MARIANA DE LES FAMÍLIES.
dia 1 de setembre de 2018, en autocar, reserva de places: 687554451
(Fernando). Es pot consultar el programa al taulell d’anuncis i a la web.

Juliol 2018
Calendari litúrgic
1. Diumenge XIII del Temps de
durant l'any.
8. Diumenge XIV del Temps de
durant l'any.
11. Sant Benet, abat, patró de
Europa, festa.
15. Diumenge XV del Temps de
durant l'any.
16. Mare de Déu del Carme.
22. Diumenge XVI del Temps de
durant l'any.
25. Sant Jaume, apòstol, patró de
Espanya, solemnitat.
29. Diumenge XVII del Temps
de durant l'any.

Discernir el voler de Déu
Sovint, el Papa Francesc ha utilitzat l’expressió
“discernir” en els seus escrits i en les seva
predicació oral. La tornem a trobar en el
programa del Sínode de Bisbes del proper mes
d’Octubre, que tractarà en vers els joves, la fe
i el discerniment vocacional. També apareix en
el nou pla pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona.

Avui en dia, trobem moltes dificultats per dur a
terme un vertader discerniment, i de manera
especial quan hem de prendre una decisió sobre
aspectes de gran transcendència per a la nostra
vida. Se’ns fa difícil discernir entre el bé i el
mal; entre el que realment ens convé i el que ens
ve de gust o fan la majoria dels nostres amics o
companys. Es fa feixuc decidir-se a contraure
un vertader matrimoni i, també, ens adonem
com de difícil és decidir-se a seguir una crida
(En negreta els dies de precepte)
específica de Déu al servei de la seva Església i
de les ànimes. Som conscients de la manca de
vocacions en l’Església i, a la vegada, tenim grans desitjos de seguir i complir el voler de Déu
per a nosaltres. Però no ens decidim! L’actual estil de la societat no ens facilita prendre la
decisió adequada, aquella que ens ompliria de felicitat, encara que ens compliqués la vida. Si
procurem apropar-nos a Déu, amb una vida sacramental i d’oració intenses, trobarem la força
necessària per descobrir el voler de Déu i decidir-nos a viure’l. Això és discernir. Com varen
fer els apòstols, en van tenir prou amb un “segueix-me” de nostre Senyor per deixar totes
les coses i jugar-se la vida per Crist. De la mateixa manera que han fet els sants i tants de
cristians, així com tants dels nostres pares i avis.
Vull recordar el Beta Àlvar del Portillo, qui el 7 de juliol de 1935 va assistir a una predicació
de San Josepmaria i en acabar-la es va decidir a lliurar-se totalment a Déu, sense necessitat
de moltes reflexions i cavil·lacions, sense dubtar del voler de Déu per a ell, sense necessitat
de consultar a d’altres ni experimentar altres coses. Ho va veure clar, es va fiar de Déu i va
dir sí, fins al final de la seva vida. Ara el venerem com a Beat. Un altre exemple molt estimat
per nosaltres: la Mare de Déu. Discernim i decidim-nos! Val la pena!
Mn. Xavier Argelich
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