L’ESGLÉSIA EN L’ANY
DE LA MISERICÒRDIA
10. La misericòrdia és el pilar que sosté la vida de l'Església. Tot
en la seva acció pastoral hauria d'estar revestit per la tendresa
amb què es dirigeix als creients; res en el seu anunci i en el seu
testimoniatge envers el món no pot estar privat de misericòrdia.
La credibilitat de l'Església passa a través del camí de l'amor
misericordiós i compassiu. L'Església «viu un desig inesgotable
d’oferir misericòrdia». Potser per molt temps ens hem oblidat
d'indicar i de viure la via de la misericòrdia. D'una banda, la
temptació de pretendre sempre i només justícia ha fet oblidar
que aquesta és el primer pas, necessari i indispensable; però
l'Església necessita anar més lluny per aconseguir una meta més
alta i més significativa. D'altra banda, és trist constatar com
l'experiència del perdó en la nostra cultura s'esvaeix cada cop
més. Fins i tot la paraula mateixa en alguns moments sembla
evaporar-se. Sense el testimoniatge del perdó, tanmateix, queda
només una vida infecunda i estèril, com si es visqués en un desert
desolat. Ha arribat novament per a l'Església el temps
d'encarregar-se de l'anunci alegre del perdó. És el temps de
retornar a allò essencial per fer-nos càrrec de les febleses i de les
dificultats dels nostres germans. El perdó és una força que
ressuscita a una vida nova i infon el coratge per mirar el futur
amb esperança.
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12. L'Església té la missió d'anunciar la misericòrdia de Déu, cor
palpitant de l'Evangeli, que pel seu mitjà ha d'aconseguir la ment
i el cor de cada persona. L’Esposa de Crist fa seu el comportament
del Fill de Déu que surt a l’encontre de tots, sense excloure ningú.
En el nostre temps, en el qual l'Església està compromesa en la
nova evangelització, el tema de la misericòrdia exigeix ser proposat
un cop més amb nou entusiasme i amb una renovada acció
pastoral. És determinant per a l'Església i per a la credibilitat del
seu anunci que visqui i testimoniï en primera persona la
misericòrdia. El seu llenguatge i els seus gestos han de transmetre
misericòrdia per penetrar en el cor de les persones i motivar-les
a retrobar el camí per retornar al Pare.
La primera veritat de l'Església és l'amor de Crist. D'aquest amor,
que arriba fins al perdó i al do de si mateix, l'Església es fa serventa
i mitjancera davant els homes. Per tant, allí on l'Església estigui
present, allí ha de ser evident la misericòrdia del Pare. En les
nostres parròquies, en les comunitats, en les associacions i en
els moviments, en fi, arreu on hi hagi cristians, tothom ha de
poder trobar un oasi de misericòrdia.
Fragments de la butlla “El rostre de la misericòrdia” del papa Francesc

celebracions
◗ Festa Major. Els horaris de les celebracions
amb motiu de la Festa Major són:
◆ Dissabte, dia 2 de juliol: missa de vigília
a 2/4 de 8 del vespre.
◆ Diumenge, dia 3 de juliol:
❉ Missa a les 9 del matí, a les 12 del migdia
i a les 8 del vespre.
❉ Ofici de Festa Major, a les 10 del matí,
presidit per Mons. Josep Àngel Saiz
Meneses, Bisbe de Terrassa i concelebrada
pels preveres presents. Hi col·laborarà el Cor
Montserrat que interpretarà la “Messe brève
núm. 70 en Do” per a solista, cor i orgue
de Ch. Gounod (1818- 1893) i un parell de
motets i en acabar es cantaran els Goigs
en honor de Sant Pere, Sant Cristòfol i Sant
Valentí.
◆ Dilluns dia 4 de juliol:
❉ Missa a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
❉ Missa exequial en sufragi pels difunts de
la ciutat d’aquest darrer any a les
12 del migdia.
◗ Baptismes. El diumenge 10 de juliol, a les
6 de la tarda, rebran el baptisme els infants
Lucas Fernández Franco, Marc Fernández
Ilina, Estela Ortega López i Asaam Pérez
Salmerón.
El diumenge dia 24 de juliol, a les 5 de la tarda,
serà batejada Sofia Arcos Rue, i a les 6 de la
tarda Ona Argelich Mozo, José Ariel de los
Santos Família, Aaron Lavado Família, Arlet
Puig Benito i Isaac Serrano Ndomi.
◗ Casaments. Els casaments previstos durant
el mes de juliol són:
❉ dissabte 9 de juliol, a les 12 del migdia:
Jesús Casares Morcillo i Mireia Garzón Gómez;
❉ dissabte 9 de juliol, les 6 de la tarda: Daniel
Quintana Manufo i Sílvia Montald Garcia;
❉ dissabte 16 de juliol, a les 12 del migdia:
Oriol Palet Miralles i Núria Monzón Campaño;
❉ divendres 22 de juliol, a les 6 de la tarda:
Alberto Gómez Escrivá i Isabel Campos Pascual;
❉ dissabte 23 de juliol, a les 6 de la tarda: Blas
Moroní Achucarro i Maria Lourdes Acuña Guillén;
❉ dissabte 30 de juliol, a 2/4 d’1 del migdia:
Miquel Àngel Ros Godé i Cristina Vel Muriel;
❉ dissabte 30 de juliol, a les 6 de la tarda: Andrés
Gabriel Cyciz Cordero i Beatriz Margarit González.
La parròquia desitja a tots els ciutadans que puguin
gaudir d’una bona Festa Major i d’un bon estiu!

activitats pastorals
◗ Col.lecta Extraordinària. Aquest cap de
setmana té lloc la col·lecta extraordinària de
la parròquia abans de l’estiu. Tal com es va
comentar en el Butlletí de la setmana
passada, des del Consell d’Economia es
demana un esforç a tots els feligresos per
tal de fer front al dèficit acumulat. Es poden
fer arribar els donatius al núm. de compte
0182- 1786- 13- 02000130534 del BBVA.,
o bé fent-se subscriptor de la parròquia
omplint una de les butlletes.
◗ Recollida mensual d’aliments. La recollida
d’aliments del mes de juliol tindrà lloc el cap
de setmana del 9 i 10 de juliol. En aquesta
ocasió es demana oli, llet, pots de tomàquet
i llaunes de tonyina, que es distribuira a través
de les Conferències de Sant Vicenç de Paül.
◗ Colònies d’estiu. Aquest estiu, l’ Esplai 0.5
de la parròquia organitza les colònies del 10
al 17 de juliol a la casa de colònies Mas
Batllori (Pla de l’Estany). Prèviament, entre
els dies 7 i 10 de juliol, tindran lloc els
campaments per a adolescents, uns de ruta
entre Girona i Banyoles, i els altres a La
Garrotxa, i tots s’uniran després a les colònies.
◗ Convivència a Gisclareny. Entre els dies 13
i 17 de juliol tindrà lloc la convivència dels
adolescents que, per motius d’edat, no poden
participar en la JMJ. Serà en el Casal del
Roser, a Gisclareny.
◗ Participació en la Jornada Mundial de la
Joventut. Entre els dies 21 de juliol i 3
d’agost, 80 joves de la parròquia participaran
en la peregrinació a Polònia amb motiu de la
Jornada Mundial de la Joventut a Cracòvia,
presidida pel papa Francesc. En total, de la
diòcesi hi seran 300 joves, 9 preveres, Mons.
Josep Àngel Saiz Meneses i el seu bisbe
auxiliar Salvador Cristau Coll.

horaris del mes de juliol
Durant tot el mes de juliol l’horari serà el següent:
◆ Misses diàries: cada dia a les 8 del matí, les
12 del migdia i les 8 del vespre.
◆ Misses del dissabte: a les 8 i a les 9 del
matí, i a 2/4 de 8 del vespre.
◆ Misses del diumenge: a les 9 i a les 10 del
matí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre.
◆ Església de Sant Francesc: dissabte, a les 7
de la tarda, i diumenge, a les 11 del matí (en
castellà). L’Adoració al Santíssim de dimecres es
mantindrà fins al dimecres dia 13 de juliol.
◆ Durant els tres mesos d’estiu no hi haurà
pregària comunitària de Laudes els dies
feiners ni de Vespres els festius, així com
tampoc Exposició del Santíssim el dijous.
◆Confessions: cada dia, de dilluns a
divendres, i el diumenge, de 7 a 8 de la tarda.
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