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PARAULES DEL PAPA A L'ÀNGELUS 

PLAÇA DE ST . PERE 21-7-2013

També en la nostra vida cristiana, estimats germans 

i germanes, oració i acció estan sempre profundament 

unides. Una oració que no porta a l'acció concreta cap 

al germà pobre, malalt, necessitat d'ajuda, en dificultat, 

és una oració estèril  i  incompleta. Però de la mateixa 

manera, quan en el servei eclesial s'està atent només al 

fer, es dóna més pes a les coses, a les funcions, a les 

estructures,  i  s'oblida de la  centralitat  de  Crist,  no  es 

reserva temps per al diàleg amb Ell en la pregària, es
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corre el risc de servir-se a si mateix i no a Déu present en 

el  germà necessitat. Sant Benet resumia l'estil  de vida 

que indicava als seus monjos en dues paraules: "ora et 

labora", resa i treballa. I de la contemplació, d'una forta 

relació d'amistat amb el Senyor que neix en nosaltres la 

capacitat de viure i  de portar l'amor de Déu, la seva 

misericòrdia, la seva tendresa cap als altres. I també el 

nostre treball amb el germà necessitat, el nostre treball 

de caritat i d'obres de misericòrdia ens porta al Senyor, 

perquè  nosaltres  mirem  precisament  el  Senyor  en  el 

germà i la germana necessitat.

HABRÁ UN EJEMPLAR ÚNICO PARA EL MES DE AGOSTO

De “full dominical” con las lecturas de la sta. misa 

de cada domingo del mes y del  full  informatiu de la 

parroquia.

Por este motivo tengamos la precaución de 

llevarnos sólo un ejemplar a casa, pues cada domingo 

será el mismo.      

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA
Per les reparacions de les esquerdes de l’església.



ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES
ÁVILA DEL 5 AL 9 DE AGOSTO

La ciudad de Ávila celebrará, entre los días 5 y 9 de 

agosto, el Encuentro Europeo de Jóvenes, organizado 

por la Conferencia Episcopal Española, con el lema "En 

tiempos recios, amigos fuertes de Dios". Este Encuentro 

tiene  lugar  en  el  marco  de  las  celebraciones  del  V 

Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y 

está  siendo  preparado  por  el  Departamento  de 

Juventud de  la  CEE,  en  colaboración  con  la  Orden 

Carmelitana, la Diócesis de Ávila y el Ayuntamiento de 

Ávila.

Está previsto que, durante esos días, se den cita en 

Ávila 5.500 jóvenes llegados fundamentalmente de las 

diócesis  españolas  y  de  otros  países  como  Italia, 

Francia, Portugal, Polonia y Malta, así como grupos de 

países de fuera de Europa.

De la parroquia participarán 6 chicos y chicas que 

irán  acompañados  de  mn.  Vicenç.  Recemos  para 

que  este  encuentro  sea  un  impulso  en  su  vida 

cristiana. 

 AGENDA

Divendres 31 juliol: St. Ignasi de Loiola, prev.



BARRANQUISME PER A JOVES

El proper dijous la parròquia organitza una activitat 

al Pre-pirineu aragonès que consistirà en la baixada del 

riu  Vero.  És  previst  sortir  a  primera  hora  del  matí  en 

cotxe i tornar al vespre. Més informació: mn. Vicenç

DONATIU OBRES

Una  persona  de  la  parròquia  ha  subastat  per 

internet  diversos  objectes  a  l'hora  de  buidar  un  pis 

recaptant  377€  i  els  ha  fet  arribar  a  la  parròquia.

D'altra  banda,  recordeu  que  podeu  col·laborar 

venent números per la rifa de la pintura a l'oli que va 

regalar un artista. 

 SANTA TERESA NOS DICE:

"No sabemos amar... no está en el mayor gusto sino 

en  la  mayor  determinación  de  desear  contentar  en 

todo a Dios...”

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  27:  19:00h.  Antonio  Sánchez.  Dimarts  28:  19:00h. 

Jaume Babot i Antònia Xaus. Dimecres 29: 19:00h. Missa 

exequial  per  Julián  García  García.  Dijous  30  19:00h. 

Antonet  Vives  Ramolin.  Divendres  31:  19:00h.  Difunts 

família Tarrida Mestres. Dissabte 1d'agost 9:00h. / 19:30h. 

Diumenge 2: 11:00h./17:30h. Hospital St. Joan Despí.
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