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AgendA PAstorAl

Diumenge dia 21, a les sis de la tarda, trobada anual dels brots al jardí. Organitzen la trobada el grup 
verdeguerià, Brots de poesia. 

FinAl del Curs PAstorAl

Dissabte passat vam celebrar la missa d’acció de gràcies en haver arribat al final del curs pastoral. En 
acabada la missa, tal com és costum, vam fer la butifarrada al jardí de la rectoria. El dia havia estat feixuc 
a causa de la xafogor. Però a l’hora del sopar el cel es va emplomar i el clima es va atemperar. Al jardí 
s’hi estava bé. Podríem dir que el temps va ser favorable. Vam superar el centenarde participants, repre-
sentatius dels diversos àmbits de la vida parroquial i de totes les edats de la vida. La generositat de molts, 
com sempre, i el servei amatent dels qui ho van preparar, començant pels fogoners, van fer possible 
celebrar aquesta festa. Espontàniament ens vam anar asseient al voltant de les taules, on la tertulia es 
va allargar fins entrada de fosc.  
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge primer de mes 
dia 7 de juliol, va ser de 300,88€ 
La col·lecta del divendres penitencial va ser de 
24,15€ 

Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, la capella fonda.

Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dimarts dia 16,
Mare de Déu del Carme. Memòria.

Dissabte dia 20, 
A les SET del vespre, Missa de vigília, a la 
capella fonda.

Diumenge dia 21,
A les DEU del matí, Missa matinal, al Santuari 
de la Mare de Déu de Lurdes. I a les DOTZE del 
migdia, Missa solemne, a l‘església parroquial. 

CelebrACions litúrgiques CArtA sobre lA PregàriA (iV)

No tinguis por, doncs de les proves i de les difi-
cultats en la pregària: recorda tan sols que Déu 
és fidel i no et donarà mai una prova sense do-
nar-te’n la via de sortida i no t’exposarà mai a una 
temptació sense donar-te la força per suportar-la i 
vèncer-la. Deixa’t estimar per Déu: com una gota 
d’aigua que s’evapora sota els raigs del sol i puja 
cap amunt i retorna a la terra en forma de pluja fe-
cunda o ruixat consolador, així deixa que tot el teu 
ésser sigui treballat per Déu, plasmat per l’amor 
trinitari, absorbit en ell i restituït a la història com a 
do fecund. 

Deixa que la pregària et faci créixer lliure de qual-
sevol temor, el coratge i l’audàcia de l’amor, la fide-
litat a les persones que Déu t’ha confiat i a les si-
tuacions en què t’ha posat, sense cercar evasions 
o consolacions barates. Aprèn, pregant, a viure la 
paciència d’esperar els temps de Déu, que no són 
els nostres temps, i a seguir els camins de Déu, 
que tan sovint no són els nostres camins.
Un do particular que et donarà la fidelitat en la pre-
gària és l’amor als altres i el sentit de l’església: 
com més preguis, més sentiràs misericòrdia per 
tots, més voldràs ajudar els qui pateixen, més fam 
i set de justícia tindràs per a tothom, especial-
ment per als més pobres i febles, més acceptaràs 
d’assumir el pecat dels altres per completar en tu 
allò que manca a la passió de Crist en benefici del 
seu cos, l’església. Resant, sentirà que n’és, de 
bell, ser a la barca de Pere, solidari amb tots, dòcil 
al guiatge dels pastors, sostingut per la pregària de 
tots, disposat a servir els altres gratuïtament, sen-
se demanar res a canvi. Resant sentiràs créixer en 
tu la passió per la unitat del cos de Crist i de tota la 
família humana. La pregària és l’escola de l’amor, 
perquè és en ella que et podràs reconèixer estimat 
infinitament i renéixer constantment a la generosi-
tat que pren la iniciativa del perdó i del do sense 
càlcul, més enllà de tota mesura de fatiga.

Bruno Forte
Arquebisbe metropolità de Chieti-Vasto

intenCions de Misses

Diumenge dia 14, a les deu, pels esposos Josep 
Molist Blasi i Carme Auferil Almató en el 2òn ani-
versari, i pels difunts de la família de Planell. I a les 
dotze, el Cap d’any d’en Jordi Escribano Ruiz, per 
en Josep Camprubí Currubí, per la Mercè Busoms 
Bertrana en el 16è aniversari, pels difunts de la fa-
mília Gabarrós Roca, i pels esposos Lluís Busoms 
Subirachs i Leonor Deordal Bigas, i per la seva filla 
Mercè Busoms Deordal
Dilluns dia 15, en acció de gràcies.
Dimarts dia 16, per la Carmen Buxaderas Pujol, 
per la Carmen Pla i difuns de la família, i pels es-
posos Joan Lleopart i Dolors Coll Roqueta i difunts 
de la família.
Dimecres dia 17, per en Francisco Antonio Torres 
Gallego.
Dijous dia 18, pels difunts de la parròquia.
Divendres dia 19, en acció de gràcies.
Dissabte dia 20, per en Josep Molist Font i difunts 
de la família, i per en Pere Casas en el 25è aniver-
sari.
Diumenge dia 21, a les deu, per en Joan Traveria 
Mas en el 25è aniversari, i pels difunts de la família 
de Planell. I a les dotze, per en Miquel Farré Cos-
ta, pels esposos Joan Vilaseca i Àngela Bigas,  i 
pels esposos Rosendo Padrós i Núria Mauri.


