AGENDA DEL MES DE JUNY DE 2021
Donades les circumstàncies que ens toca viure, veurem de tot això què podem fer.
Anirem informant, segons ens diguin. Caldrà complir les mesures manades per
prevenir contagis.
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Dijous-Diumenge. D’11,30 h. a 13 h. i de 17 h. a 20 h.: L’ou com balla.
Dissabte. A les 18 h.: Concert meditatiu a càrrec del grup Deva Dhara.
Diumenge. El Cos i la Sang de Crist. Solemnitat.
Divendres. Sagrat Cor de Jesús. Solemnitat.
Dissabte. A la tarda, Concert de fi de curs de l’Escola Musics-Son.
Diumenge XI de durant l’any. A les 18 h.: Concert a càrrec d’Anna
Belen.
Dissabte. A les 18 h.: Concert a càrrec de Cuencos de cuarzo.
Diumenge XII de durant l’any. A les 18 h.: Concert a càrrec d’Anna
Belen.
Dijous. St. Joan Baptista. Solemnitat. Festa patronal de la parròquia.
Diumenge XIII de durant l’any. A les 18 h.: Concert a càrrec del cor
MUOM.
Dimarts. St. Pere i St. Pau. Solemnitat.

EN EL MES DE JULIOL:
11-18 Colònies de l’Esplai “JASD”, a Sta. Maria de Meià.
OPERA EN GRÀCIA... AL CLAUSTRE
Diumenge 4, a les 20h.: Les dones de Mozart
Dissabte 10, a les 20h.: La Bohème (G. Puccini)
Dissabte 17, a les 20h.: La Bohème (G. Puccini)
Dissabte 25, a les 20h.: Don Pasquale (G. Donizetti
Tots els dilluns, de 17,15 h. a 18,15 h.: Catequesi d’infants, 1r. nivell.
Tots els dimarts, de 17 h. a 18 h.: Grup de la Legió de Maria.
Tots els dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”.
El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de
l’Eucaristia.
Web d’interès: www.oratorigracia.com
www.arxiprestatdegracia.cat
NOTA: Recordem que els mesos de juliol, agost i setembre no es publica el full.
Molt bon estiu per a tots!

El Cor de Sant
Felip Neri
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Oratori Sant Felip Neri de Gràcia

BON ESTIU
La meva vida a la família i l’experiència en les comunitats m’ha ensenyat
que molt sovint no és per coses greus sinó per coses petites que ens
amarguem la vida i que obstaculitzem un clima sa i constructiu en la
família i en la comunitat. Confesso que m’és un treball llarg i costós aquest
assumir-ho tot i no defallir mai; sobretot, assumir la pròpia realitat, assumir
la realitat de l’altre, assumir l’estat sempre imperfecte de la pròpia vida i de
la pròpia comunitat, perquè s’està fent: saber començar de nou cada matí
sense desanimar-se mai, estimant i valorant cadascú amb un gran respecte i
una tendresa infinita, que sé que només em pot donar l’Esperit de Déu,
perquè Ell és la font de la pau, de l’esperança i de la joia de viure.
Amb la percepció cada vegada més intensa de Déu com a raó suprema de la
pròpia vida, totes les altres realitats, per més interessants o per més
pertorbadores que puguin aparèixer, mai no poden acaparar l’atenció de
l’home ni fer-li oblidar que Déu és el més fort i que és la font inalterable de
la seva pau i de la seva alegria de viure.
Perquè per altra banda, també és impossible la joia al qui no deixa que el
passat sigui passat, perquè queda tancat o estancat. Per tenir joia i poder
transmetre-la cal purificar i guarir la memòria: saber-se estimat i perdonat.
Sí, l’altre és estimat per Déu, i jo també. La joia es viu sempre en la relació
amb l’Altre, amb els altres.
Hi ha moltes altres causes de la nostra manca de joia. Per exemple: abaixar
els braços prematurament després d’un fracàs, sentir-se impotent després
d’una falta, sentir-se descoratjat, sentir-se contínuament malalt i vell abans
d’hora, perdre la confiança en un Déu que és Pare que s’ocupa de cadascun
dels seus fills... Pensem en allò de: “No et lamentis tant sobre tu mateix:
només la cabra que bela atreu precisament el llop!”.

Més aviat, doncs, tinguem present allò de Paul Claudel: “El cristià té un sol
deure, el de ser feliç”. No és, doncs, només una cosa permesa, és una
obligació.
Aprofitem aquest temps de vacances, després d’aquest curs tan estrany i
tocat per la pandèmia, per deixar-nos omplir més de la joia que ve de Déu i
poder-la sembrar en el dia a dia al llarg del curs vinent, curs que si Déu vol
esperem ric en moments puntuals plens de joia.
Sigues feliç!!! Sigueu feliços!!! ...i

Bon estiu a tothom!!!
P. Ferran Colás Peiró, C.O.
APRENDRE A FER VACANCES
Aquests dies hem iniciat l’estiu i acabem el curs de les activitats més
habituals durant l’any. El dia és més llarg, la natura està bellíssima, tot
sembla que ens reclama quin descans podrem fer, o quins canvis
d’activitats, què farem a les vacances (si en tenim!) o com repartirem els
dies, què podran fer els més joves i els més petits de la família, com
atendrem les persones grans... Fem projectes i tenim il·lusions. I això és
bo. Però cal aprendre a fer vacances.

campaments o activitats de lleure en grups o en família. Tindrem noves
oportunitats de viure el que el Papa Francesc anomena “la cultura de
l’encontre”, en lloc de la cultura del “descartar”, no avaluant les persones
pel seu èxit o en funció del poder que aconsegueixen o del que tenen,
sinó pel que val cadascú als ulls de Déu. I això ens porta a la solidaritat i a
l’amor. Aquest estiu, i tot l’any, siguem a tot arreu imatges coherents i
testimonis de Crist, que estima i dóna la seva vida per les ovelles, i
tinguem sempre l’anhel d’estimar com estima el Sagrat Cor de Jesús.
Bon estiu a tots! Que sigui temps aprofitat. Per a descansar i per a
servir. Per a viure més en família i obrir-nos a gent nova. Per a reflexionar,
llegir, pregar més descansadament i repassar les activitats que hem viscut
i que viurem a la tardor. Cal trobar temps per a cada membre de la família
i regalar temps als amics. Temps per a l’esport, el passeig i el contacte
amb la natura. Recordem, però, que “El guardià d’Israel mai no s'adorm,
sempre vigila. El Senyor et guarda, el Senyor t'empara al teu costat
mateix. El Senyor et guarda de tota desgràcia, et guarda la vida. El
Senyor guarda tots els teus passos, ara i per tots els segles”, diu el
salmista (Ps 121, 4-8). D’alguna manera, “no hi ha vacances” de ser
cristià, de ser persona autèntica. Sempre cal vetllar, estar “sempre a
punt”, com diuen els escoltes. Sense angoixa per tot el que sempre resta
per fer, però aprenent a descansar. El Senyor ho feia amb els apòstols, i
els ensenyava a pregar i a estar més llargament amb el Pare del cel. Bon
final de curs i bons dies de descans o almenys de canvi en les
dedicacions!
(Escrit per Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d'Urgell JUNY 2019)

Final de curs és moment oportú per a donar gràcies pel que hem
viscut al llarg d’aquests mesos, per descobrir-hi la mà de Déu que ens ha
anat acompanyant en el pelegrinatge de la vida. I és bo trobar algun
moment per a revisar com hem actuat i com hem preparat les coses, com
hem sabut aprofitar les experiències i els moments bons de la vida
viscuda, que ja no tornaran. Sempre hi ha coses que no faríem de la
mateixa manera, equivocacions i fins pecats que hem d’esmenar,
demanar perdó i fer els canvis o millores que entenem que cal fer. I
sobretot ens convé millorar en allò que sigui important per a nosaltres,
quasi sempre una més gran i confiada relació amb el Senyor, així com
una més intensa vida de família i de comunitat, de les relacions al treball,
al poble o ciutat, la solidaritat amb els altres i la cura de les coses que
considerem importants per a nosaltres, més enllà de la salut i la diversió.
En bastants llocs del nostre Bisbat, aquests propers mesos acollirem
molts antics veïns i feligresos dels pobles, que retornaran per vacances o,
sobretot, acollirem molts turistes que hi vénen a gaudir de les nostres
muntanyes, de les tradicions i de la bellesa del nostre art i de les
esglésies, sobretot. Igualment molts vindran per a uns dies de colònies,

Relaxeu-vos i descanseu...
Gaudiu i rieu...
Sortiu i passegeu...
Recordeu, però, que de ser fills de Déu no podeu fer vacances:
Pregueu i estimeu!!!

