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AVUI PARLEM DE...

TEMPS D’ESTIU.
DESPERTEM EL NOSTRE SOL INTERIOR.
Elvira Recasens

Estem ja a l’estiu, un temps que convida a viure més cap enfora, però no podem viure bé de
cara enfora si no tenim cura del nostre món
interior. Cal treballar els bons pensaments ja
que el pensament correcte inevitablement
s’exterioritza i dóna joia i esperança als qui
ens envolten. Per tant l’estiu pot esdevenir no
només una etapa de noves experiències sinó
una bona oportunitat per buscar la veritable
naturalesa de cadascú. Despertem el nostre
sol interior i donem llum i calor com aquest
meravellós astre tan bàsic per la vida .
Diu el Papa Francesc que el cor del cristià ha
de bategar en un doble moviment, cap a Déu i
cap als altres; l’estiu és també temps per gaudir de la contemplació i la pregària en espais
naturals i oberts i compartir la plenitud que
tot això ens pugui comportar amb familiars i
amics.
Josep Otón, Dr. en història, professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, explica que la interioritat és la porta de
l’espiritualitat. Estem en una societat en què el

pes de les noves tecnologies és tan gran que
hem de buscar el contrapès en la profunditat
del nostre interior. Amb les xarxes socials tot
és tan ràpid, tan caduc, tan poc reﬂexiu i tan
poc profund... Cal desaprendre un seguit de
comportaments i maneres de fer i de pensar
que hem anat adquirint per sentir-nos acceptats i estimats pels altres; ens cal aprendre a
ser.
Aconseguir una interioritat plena en obrirà distància entre el desig i la satisfacció, la qual
cosa permetrà passar, per exemple, del consum compulsiu a agrair cada moment serè. La
màxima ignasiana diu: No sacia i satisfà l’ ànima consumir molt sinó sentir i gustar internament cada cosa (ef EE 2). Provem-ho ara que
ja va baixant el ritme del curs. La interioritat no
és una fugida sinó un prendre distància de la
immediatesa per guanyar lucidesa, perspectiva i llibertat.
Interioritat i espiritualitat, per a un creient, van
estretament unides. Busquem els camins que
ens hi poden portar.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY. Missa de
vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a les 10 del matí, 11 en castellà, 12
del migdia i 9 del vespre.

LA POLIFÒNICA DE PUIG-REIG. Aquest diumenge, 30 de juny, a les 6 de la tarda, concert
a la nostra parròquia a càrrec de la Polifònica
de Puig-Reig. Les entrades es poden adquirir
abans del concert. Preu: 10€.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

COMISSIÓ D’ECONOMIA. Es reunirà dimarts
dia 2 de juny, a les 7 de la tarda.
FESTA DE LES ÀVIES. Dijous dia 4, a les 4 de la
tarda, festa amb les àvies de Càritas Voluntariat.
Es necessiten voluntaris.
FE I CULTURA. Reunió d’aquesta comissió dijous dia 4, a 2/4 de 9 del vespre.
L’ESPIRITUALITAT DELS CÀTARS. Dins de
les activitats per a la preparació del pelegrinatge
parroquial d’enguany a Occitània, el proper dimarts 9 de juny, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc
la conferència L’espiritualitat dels càtars: veritats
i mentides d’aquesta heretgia històrica, a càrrec
del sacerdot i historiador Mn. Antoni Pladevall,
autor de nombrosos estudis sobre història medieval i de l’església.
REUNIÓ DE PELEGRINS. Dimarts dia 16, a
2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori Mn. Joan Nonell,
reunió amb l’agència Ruth Travel per acabar de
preparar el pelegrinatge d’aquest estiu.
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Vine amb mi.
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