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«Sereu els meus testimonis»
No pot ser més escaient i simptomàtic el lema 
escollit per a la campanya del DOMUND 

est article. Missió 
encomanada per Jesús a la primera comunitat, 
reunida al voltant de la Mare de Déu el dia de 
Pentecosta, quan els lliura el do de 
i els diu: «V
damunt vostre, rebreu una 
força que us farà 
testimonis meus a 
Jerusalem, a tot Judea, a 

la terra» (Ac 1,8).  

La Jornada del DOMUND 
 en els que 

han anat fins als extrems 
de la terra: des del 
missioner de 47 anys, Gior-
gio Marengo a Mongòlia, i 
ara recentment creat 
Cardenal pel Papa Fran-
cesc, en un visible signe 
que les esglésies més 
petites, allunyades i en 
països de missió (no ho és 
ja tota Europa?) tenen un 
lloc especial en el cor de 

 l enyorat 
claretià de la nostra terra 
Pere Casaldaliga, bisbe 
missioner i defensor dels 
desvalguts a São Félix do 
Araguaia, al Brasil.  

Ells, , repartits com espurnes de 
, són arreu del planeta amb els més 

descartats i en els llocs més deprimits i són un 
preuat signe de la nostra Església universal que 
camina en col·laboració, participació i, sobretot, 
missió: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona 

. 

El Papa Francesc, en el seu missatge per a 
aquesta jornada, ens recorda que 
és missionera» i que, per això, ara fa 400 anys es 
fundà Congregació per a l Evangelització 
dels Pobles de la Santa Seu. 

El papa Francesc diu dels missioners: «Estem 
agraïts per aquests germans i germanes que no 
es tanquen davant el sofriment i les dificultats, 
sinó que donen testimoni de Crist en els països 
que els acullen. Els missioners gasten la seva 
vida, en una mostra 
més enllà  portant la caritat de Crist arreu».  

I remarca: «La identitat de 

[...]Tot batejat està cridat a 

La missió per tant es 
realitza de manera con-
junta, no individualment ». 
Conclou les seves 
paraules dient: «Com 
continuo somiant en una 
Església totalment missio-
nera i amb un profund 
sentit missioner en cada 
comunitat cristiana!».  

De nosaltres depèn que la 
petició i el somni del Papa 
es faci realitat. En aquest 
sentit, si bé és cert que, 
per anar a les missions, a 

sentir una crida especial 
de Déu al cor que 
encoratgi a donar aquest 
pas, també és cert que, 
com a cristians, pregar 

pels missioners, sensibilitzar les nostres 
comunitats en actitud missionera, església en 
sortida i donar suport econòmic a la campanya 
del DOMUND, ens és prou fàcil i és realment al 
nostre abast. Sense oblidar que, com a batejats, 
tots estem enviats a 
ens ha estat manifestat en Jesucrist. No oblidem 
mai que nosaltres també som missioners i que al 
nostre voltant hi ha molta gent que espera i es 
deleix per sentir la Bona Nova. 

Mn. Josep M. Turull, el vostre rector 
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Cos de portants 
El Cos de Portants del Sant Crist es torna a po-
sar en marxa per preparar-se de cara al Diven-

voluntaris per afegir-se al grup, i tant poden ser 
homes com dones. 

Reforç  escolar 
Ja hem reprès aquest curs el reforç escolar, 
que 
infants sense prou recursos econòmics. Si algú 
en té necessitat, pot telefonar al 933.441.650, 
de dilluns a divendres, de 8 a 14 h. 

 

 

Horaris  Parroquials 
Misses Dissabte Diumenges i festes de precepte Feiners 

Basílica de la  
Sagrada Família 

 9h Missa internacional  

Cripta de la  
Sagrada Família 

9h castellano 

20h català 

10:30h català 

11:45h castellano  13h català, 

18:30h català  20h castellano 

9h castellano 

20h català 

 18:30h castellano   

 

Confessions Abans de les misses i sempre que hi hagi sacerdot disponible. 

Pregària del Rosari Cada dia a les 19:15 h. 

Adoració 
eucarística 

Dijous, de 20:30 a 21:30h (el segon dijous de mes, de 20:30 a 22:30 h) 

Despatx parroquial Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20h. 

Càritas 
Assistent social 

Telefonar al 933.441.650, de dilluns a divendres, de 8 a 14 h  

Diàlegs per a 
promesos 

Dilluns al vespre durant cinc sessions, o diumenges al matí durant tres sessions, cada mes. 


