
AGENDA DEL MES DE JUNY DE 2022 

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. 

4 Dissabte. Ales 19h.: Concert, “Una selecció del Mesies” de Händel, a 

càrrec d’Àngel Villagrasa. 

5   Diumenge de Pentecosta. Solemnitat. A les 18,30 h.: Vespres cantades. 

6 Dilluns. A la missa de les 11 h.: Celebració del Sagrament de la Unció 

dels Malalts. 

9 Dijous. Jesucrist, Gran Sacerdot per sempre. Festa. 

11 Dissabte. Concert fi de curs de l’escola Musics’Son. 

12 Diumenge. Santíssima Trinitat. Solemnitat.  

16-19 Dijous-Diumenge. D’11,30 h. a 13 h. i de 17 h. a 20 h.: L’ou com balla 

(al claustre). 

19   Diumenge. El Cos i la Sang de Crist. Solemnitat. 

23 Dijous. Celebració litúrgica de St. Joan Baptista. Solemnitat. 

24   Divendres. Sagrat Cor de Jesús. Solemnitat.  

St. Joan Baptista. Solemnitat. Festa patronal de la parròquia. 

26  Diumenge XIII de durant l’any. A les 19 h.: Concert a càrrec del cor 

MUOM. 

29 Dimecres. St. Pere i St. Pau. Solemnitat. 

 

EN EL MES DE JULIOL: 

 

2-10 Colònies de l’Esplai “JASD”, a Sta. Maria de Meià. 

 

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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A L’ESTIU TAMBÉ SOM PEDRES VIVES DE L’ESGLÉSIA 

Ja fa calor. Som a l’estiu. La gent fa vacances, per a molts ben merescudes. I 

jo em pregunto: en temps de vacances, com vivim el nostre ser Església? Som 

pedres vives o som, per dir-ho, pedres cansades, avorrides, indiferents? 

Heu vist què lleig és veure a un cristià cansat, avorrit, indiferent? Un cristià 

així no funciona; el cristià ha de ser viu, alegre de ser cristià; ha de viure 

aquesta bellesa de formar part de la vila de Déu que és l’Església. 

Ens obrim nosaltres a l’acció de l’Esperit Sant per a ser part activa en les 

nostres comunitats o ens tanquem en nosaltres mateixos, dient: “tinc molt a 

fer, no és tasca meva”? 

Que el Senyor ens doni a tots la seva gràcia, la seva força, perquè puguem 

estar profundament units a Crist, que és la pedra angular, el pilar, la pedra de 

sustentació de la nostra vida i de tota la vida de l’Església. Preguem perquè, 

animats pel seu Esperit, siguem sempre pedres vives de la seva Església. 

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.  

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 nos al tres, 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 venen 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, 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 dona 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 (Sl 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!  

† Joan-Enric Vives Arquebisbe d’Urgell 

 

El paper de l’Orde de Sant Joan de Déu 

Nombroses intervencions pontifícies postconciliars van animar el diàleg 

ciència-ètica, i ciència-fe. El beat Pau VI dirigint-se als científics va dir: 

«L’Església no pot ser aliena a la vostra activitat. Ella no tem el progrés científic, 

sinó que més aviat l’estimula, l’honra i afavoreix la millor utilització del mateix 

en benefici de la humanitat.» La bioètica va néixer per ser aplicada i, en aquest 

sentit, l’aportació de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és pionera. Vaig 

assenyalar, per exemple, la creació del primer Comitè d’Ètica Assistencial 

(CEA) de l’Estat espanyol a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. 

L’Orde Hospitalari ha promogut la formació en bioètica en els seus centres 

assistencials sanitaris i socials, conscient de la necessitat d’una adequada 

formació per a una correcta pràctica. L’orde també forma part del Patronat de 

l’Institut Borja de Bioética-Universitat Ramon Llull, la primera institució de 

bioètica que es va crear a Europa. És indiscutible i meritori el paper que l’Orde 

de Sant Joan de Déu té a les aportacions eclesials a l’àmbit de la bioètica. L’Orde 

Hospitalari, fidel a l’aggiornamento requerit pel Concili Vaticà II, ha contribuït 

i segueix contribuint notòriament amb la formació, l’hospitalitat, l’assistència i 

la divulgació al fet que la bioètica sigui realment una disciplina al servei d’un 

món més humà i just. 

         Margarita Bofarull, rscj Fragment 

de la ponència «Bioética del Concilio Vaticano II hasta hoy: oportunidades y límites». I Congrés Mundial de 

Bioètica, El Escorial, 2017 


