HORARIS I ALTRES INFORMACIONS

Full informatiu

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

Homes

3er Diumenge, dia 16, de 10.15 a 12
3er Dimarts, dia 18 de 10.30 a 12

2on Dimarts, dia 11, de 19.30 a 21
2on Dijous, dia 13, de 14.15 a 15.45

Recordand Terra Santa

ABSÈNCIAS DEL MES
Mn Manel Mallol del 9 al 29.
Mn Joan Juventeny del 1 al 7.
Mn. Ferrán Rodríguez del 3 al 8.
Mn. Xavier Riera del 9 al 29

Diumenge 16 de juny, després de la
Missa de les 12h. es podran veure les
fotografies i les grabacions que vàrem
fer a la peregrinació a Terra Santa.
Per a tots els que vulgueu.

26 DE JUNY. SANT JOSEPMARIA
Missa Solemne Dimecres 26 de Juny a las 19,00 hores,
amb la participació de la Coral del Col·legi Canigó de
Barcelona.
ALTRES ACTIVITATS
Dissabte 8, a las 17h Primeres comunions de
Montalegre, Terral, Braval i Brafa.

Juny 2019
Calendari litúrgic
2. Diumenge VII de Pasqua.
Ascensió del Senyor
9. Diumenge de Pentecosta.
10. Maria, Mare de l’Església.
13. Jesucrist Gran Sacerdot per
dempre.
16. Diumenge de la Santíssima
Trinitat.
23. Santíssim Cos i Sang de
Crist.
24. Solemnitat del Naixament
de Sant Joan Baptista.
26. Sant Josepmaria Escrivá.
28. Sagrat Cor de Jesús.
29. Sant Pere i Sant Pau i
Immaculat Cor de Maria.
30. Diumenge XIII de l’any.
(En negreta els dies de precepte)

Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri
El passat 18 de maig l'església va proclamar
beata una dona de l'Opus Dei, Guadalupe,
que va dedicar la seva vida a buscar la
santedat a través del treball professional i
les activitats ordinàries de la vida. És la
primera fidel laica d'aquesta Institució de
l'Església, fundada el 1928 per Sant
Josepmaria Escrivà de Balaguer, que arriba
als altars. És un motiu d'alegria per a tots.
Ens trobem davant una dona la vida de la
qual ha estat il·luminada per la fidelitat a
l'Evangeli, i ella mateixa ha estat llum per a
aquells amb qui s'ha trobat al llarg de la
seva existència, mostrant un coratge i una
alegria de viure que procedien del seu
abandonament en Déu, conformant-se a la
seva voluntat dia rere dia, i el seu
descobriment la va fer testimoni valent i
anunciadora de la Paraula de Déu.

Guadalupe sempre estava contenta perquè
va deixar que Jesús la guiés i que Ell
s'encarregués d'omplir el seu cor. Des del moment que veié que Déu la cridava a
santificar-se en el camí de l'Opus Dei, va ser conscient que aquesta missió no era
simplement un nou pla terrenal, certament emocionant, sinó que era quelcom
sobrenatural, preparat per Déu des de sempre per a ella. I, portada per aquesta
certesa de fe, Déu la va recompensar amb una fecunditat espiritual i apostòlica
que ni tan sols podia sospitar i amb una gran i contagiosa felicitat.
Decidim-nos a imitar-la, conscients que la santedat suposa obrir el cor a Déu i
deixar que ens transformi amb el seu amor i suposa, també, sortir d'un mateix i
anar a l'encontre dels altres, que és on Jesús ens espera, per dur-los una paraula
d'ànims, recolzar-los, que trobin una mirada de tendresa i consol. Ella va saber
posar les seves nombroses qualitats humans i espirituals al servei dels altres,
ajudant especialment a altres dones i a les seves famílies necessitades d'educació
i desenvolupament.
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