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5 de juny de 2016 Diumenge X durant l’any 

Lectures
Diumenge X durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Dos camins en un únic camí

Tota l’exhortació apostòlica Amoris lætitia està plena de 
reflexions suggeridores sobre l’amor a la família, fruit 

de les sessions de dos sínodes i de l’estil propi del papa 
Francesc; però si hagués de recomanar algun dels seus nou 
capítols potser m’inclinaria pel quart, que es titula «L’amor 
en el matrimoni». És un bell desenvolupament del conegut 
Himne a la caritat de sant Pau.

El Papa assenyala que després de l’amor que ens uneix a 
Déu, l’amor conjugal és la forma màxima d’amistat. Però als 
valors de l’amistat «el matrimoni afegeix una exclusivitat 
indissoluble que s’expressa en el projecte de compartir i 
construir junts tota l’existència».

Tota una vida? Sembla un desafiament que excedeix 
les capacitats de l’home modern. No ho és, però, si el 
matrimoni es viu com a donació i si l’amor supera les 
tendències egoistes naturals per compartir el futur amb el 
cònjuge de manera que ja no hi ha dos camins, sinó un 
únic camí.

L’Apòstol va expressar aquestes característiques de l’amor 
veritable en la seva Primera carta als corintis (13,4-7), i ho 
va fer amb paraules d’eco permanent, que habitualment 
es llegeixen en els casaments a petició dels contraents 
mateixos:

«L’amor és pacient, és bondadós; l’amor no té enveja, no 
és altiu ni orgullós, no és groller ni interessat, no s’irrita ni 
es venja; no s’alegra de fer el mal, sinó que troba el goig en 
la veritat. Tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho 
suporta.»

Parlant de la paciència, l’Amoris lætitia diu que el problema 
sorgeix quan exigim que les relacions siguin celestials o 
que les persones siguin perfectes. Davant d’això anima 
a admetre l’altre tal com és, «també quan actua d’una 
manera diferent a com jo voldria».

L’experiència ensenya que les discussions, també en un 
matrimoni que s’estima, són habituals. La solució està a 
perdonar-se. Emprant una cita bíblica, el Papa recomana: 
«Que la posta del sol no us sorprengui en el vostre enuig», 
i es pregunta: «Com he de fer les paus? Posant-me de 
genolls?», i respon: «No! Només cal un petit gest, una cosa 
petita, i torna l’harmonia familiar. Només cal una carícia, 
sense paraules. Però mai acabar el dia en família sense fer 
les paus.»

Quan celebro la missa en unes noces de plata o d’or, veig 
això fet realitat. Les dificultats del camí no han fet malbé el 
matrimoni, més aviat l’han enfortit. Han deixat entrar Déu 
en les seves vides i han viscut l’alegria de l’amor.

‘
Tota una vida? 
Sembla un desafiament que excedeix 
les capacitats de l’home modern

Lectura del primer llibre 
dels Reis (17, 17-24)

En aquells dies, el fill d’una 
dona, mestressa de casa, es 

posà malalt, i la malaltia s’agreujà tant 
que el noi expirà. La dona digué a Elies: 
«Per què et ficaves amb mi, home de 
Déu? Veig que has vingut a casa meva 
per fer presents a Déu les meves culpes i 
fer morir el meu fill.» Ell li digué: «Dóna-
me’l.» Elies el prengué dels braços de la 
mare, el pujà a l’habitació de dalt, on ell 
vivia, el posà al seu llit i cridà al Senyor: 
«Senyor, Déu meu, ¿fins a la viuda que 
m’acull li feu aquest mal de fer morir el 
seu fill?» Després s’estirà tres vegades 
sobre el noi i cridà al Senyor: «Senyor, 
Déu meu: feu, si us plau, que l’ànima 
d’aquest noi torni dintre d’ell.» El 
Senyor escoltà el crit d’Elies: l’ànima del 
noi tornà dintre d’ell, i recobrà la vida. 
Elies el prengué, el dugué de l’habitació 
de dalt a la planta baixa de la casa, el 
donà a la seva mare i li digué: «Mira, 
el teu fill és viu.» La dona digué a Elies: 
«Ara sé de cert que ets un home de Déu 
i que són del Senyor les paraules que 
anuncies.»

Salm responsorial 
[Sl 29,2.4.5-6.11.12a.13b (R.: Mc 2a)]

Amb quin goig us exalço, Senyor!
M’heu tret a flor d’aigua 
quan m’ofegava,
i no heu permès que se n’alegrin 

els enemics.
Senyor, m’heu arrencat 
de la terra dels morts,
quan ja m’hi enfonsava, 
m’heu tornat a la vida.

R. Amb quin goig us exalço, Senyor!

Canteu al Senyor, els qui l’estimeu,
enaltiu la seva santedat.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l’endemà són crits de joia. R.

Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.
Heu mudat en joia les meves penes.
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre. 
R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Galàcia (1, 11-19)

Germans, vull que ho sapigueu: la 
bona nova que us vaig anunciar no ve 
dels homes, perquè no l’he rebuda 
de cap home ni l’he apresa de ningú: 
l’he rebuda per una revelació de 
Jesucrist. Ja heu sentit parlar del meu 
comportament en el judaisme: amb 
quina fúria jo perseguia l’Església de 
Déu i l’atropellava; sobrepassava dins el 
judaisme molts compatricis de la meva 
edat, ja que era molt més zelós de les 
tradicions dels meus pares. Però Déu 
m’havia escollit des de les entranyes 
de la mare i m’havia cridat per la seva 
gràcia. Quan a ell, doncs, li semblà bé, 

em revelà el seu Fill, perquè jo l’anunciés 
als qui no són jueus. Tot seguit, sense 
haver consultat cap home de carn i 
sang, sense haver pujat a Jerusalem a 
trobar els qui ja eren apòstols abans 
que jo, me’n vaig anar a l’Aràbia, i d’allà 
vaig tornar a Damasc. Només tres anys 
més tard vaig pujar a Jerusalem per 
conèixer Quefes, i vaig passar quinze 
dies amb ell. Dels altres Apòstols no en 
vaig veure cap, fora de Jaume, el germà 
del Senyor.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(Lc 7, 11-17)

En aquell temps, Jesús se n’anà a un 
poblet anomenat Naín. L’acompanyaven 
els deixebles i molta gent. Quan 
s’acostaven a l’entrada del poble es 
trobà que duien a enterrar un mort, fill 
únic d’una mare viuda. Molta gent del 
poble acompanyava la mare. Així que el 
Senyor la veié, se’n compadí i li digué: 
«No ploris.» El Senyor s’acostà al fèretre 
i li posà la mà al damunt. Els qui el 
portaven s’aturaren, i ell digué: «Jove, 
aixeca’t.» El mort es posà assegut i 
començà a parlar. I el Senyor el donà a 
la seva mare. Tots quedaren esglaiats 
i glorificaven  Déu. La gent deia: «Ha 
aparegut entre nosaltres un gran 
profeta.» Deien també: «Déu ha visitat 
el seu poble.» Per tot el país dels jueus 
i per tota la rodalia s’escampà aquesta 
anomenada de Jesús.

Naïm, la processó de la vida

Jesús ens retorna el sentit de les coses i sobretot connecta d’una manera autèntica el nostre cor amb tot allò que posa la vida al 
nostre abast. Una viuda pobre que porta a enterrar el seu fill ens posa al seu costat perquè sentim tot el que es mou en el seu 
cor, i ja no ens podem allunyar d’ella.

Sí, el poble de Naïm ho va comprendre bé: allò que els seus ulls van veure no va ser simplement un fet prodigiós, ni un cop 
d’efecte, ni tan sols una resurrecció. Allò que van veure i sentir va ser Déu que s’havia fet així de proper i que havia retornat el 
gust d’un viure que és un regal seu.

Ens donen la pista d’allò que vivim en l’eucaristia. Abans que un acte que ens ha anat bé, que m’ha donat el que necessitava, 
abans és Déu que m’ha mostrat que és incondicional, que puc comptar amb ell i que ha eixamplat la meva vida. Déu ha visitat 
el seu poble.
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—L’audiovisual «La Tàrraco dels primers cristians». 
A la secció de L’entrevista 

—Les dues creuetes, millor! Campanya XTants, 
per al sosteniment econòmic de l’Església 

DESTAQUEM...

Enfoca el codi QR 
i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins Joan Cañas Coch, pvre.

(p.4) (p.5)

campanya
Les dues creuetes, millor!

Quan marquem la X a les caselles d’assignació tributària 
de la declaració de la renda, un 0,7% de la base 
imposable de la nostra declaració d’IRPF, s’adreça a les 
finalitats que ens ofereixen:

- L’Assignació a favor de l’Església Catòlica 

- L’Assignació a favor d’altres fins d’interès social

No ens cansarem de repetir-ho, és importantíssim que 
ens acostumem a marcar les dues caselles. És la nostra 
responsabilitat com a catòlics, ajudar al sosteniment 
bàsic de l’església però també fer-ho a favor d’aquelles 
entitats que contribueixen amb la seva solidaritat a 
ajudar a millorar la societat per mitjà de la seva acció 
social.

Any rere any, s’incrementa la quantitat de persones i 
l’assignació, tot i així incrementa també l’ajuda als més 
necessitats. Marcar les dos caselles a la declaració, 

garanteix la capacitat de totes 
les entitats implicades per 
atendre les seves finalitats i 
als més necessitats.

Marcar les dos creuetes 
en la declaració de renda, 
no suposa per vostè pagar 
més impostos, ben al 
contrari és un benefici tant 
per l’església com per les entitats que 
s’emmarquen dins el grup de fins socials. Així doncs al 
marcar la X no paguem més impostos ni ens retornen 
menys diners, es tracta d’un acte lliure, voluntari i 
corresponsable amb el desenvolupament d’aquests 
fins. Possiblement, sense aquesta assignació, molta de 
la tasca desenvolupada no es podria dur a terme..

Comptem amb la seva col·laboració! 

Daniel Sobradillo Cardona, ecònom diocesà 

càritas
Presentació de la Memòria anual 2015 

de Càritas Diocesana

Càritas Diocesana de Tarragona va presentar en roda 
de premsa, el proppassat divendres, dia 27 de maig, 

la Memòria anual 2015. Aquestes són algunes de les 
dades extretes.

Els participants. El perfil majoritari dels participants 
de Càritas continuen sent parelles amb fills, d’entre 25 
i 44 anys, aturats i amb un nivell mínim de formació. 
Això no obstant, les Càritas han percebut que aquest 
col·lectiu ha baixat respecte a l’any anterior, i s’ha 
incrementat el de persones de més de 65 anys. Pel que 
fa a la nacionalitat, gairebé el 50% de les famílies són 
autòctones. Han baixat els participants procedents de 
Llatinoamèrica i s’han incrementat els procedents del 
Magreb i de l’Àfrica del Nord. Les principals necessitats 
de les persones estan directament relacionades amb la 
inserció laboral.

Els agents. El voluntariat és el protagonista de Càritas a 
l’hora de portar a terme els projectes socials. L’arxidiòcesi 
compta amb 1.494 voluntaris de Càritas.

Programes i serveis. La primera de les atencions que 
fan les Càritas parroquials és l’acollida. En aquest espai 
s’orienta i acompanya la persona i es dóna cobertura 

a les necessitats materials més urgents, com són 
alimentació, roba i subministres (aigua, gas, electricitat). 
El total d’atencions en l’acolliment parroquial ha estat 
de 82.416.

Entre els diferents projectes hi ha el rober filigrana, els 
menjadors socials de Tarragona —Cafè i Caliu—, Reus 
i Montblanc, on s’ha atès prop de cinc mil persones; 
el Servei de Distribució d’Aliments (SDA), servei de 
migració, d’atenció a la gent gran, com Ara al teu costat; 
programes d’atenció a la família, la infància i la joventut, 
projectes i serveis de formació ocupacional, orientació, 
intermediació laboral i economia social, i atenció 
psicològica i extrajudicial, entre d’altres.

La Memòria anual també detalla quins són els serveis 
diocesans, els diferents àmbits d’intervenció dels 
arxiprestats a través de l’acollida parroquial, les notícies 
destacades de l’any en relació a Càritas i el moviment 
econòmic.
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10 de juny

—Sopar-col·loqui de Justícia i Pau sobre el tema «50 
anys de Càritas Diocesana de Tarragona», a càrrec del Sr. 
Francesc Roig, director. Tindrà lloc al Restaurant M.R. de 
Torreforta (c/ Francolí, 59) a les 20.30 h. Cal confirmar 
l’assistència trucant al tel. 977 21 23 03. Organitza Justícia i 
Pau de Tarragona.

—Càritas participa a la Fira TAST, la mostra de diverses 
associacions de voluntariat del Tarragonès. Es farà a la 
Rambla Nova de Tarragona, de 10.00 a 21.00 h. Cada 
entitat disposarà d’un espai per explicar el seu projecte i 
es realitzaran diverses activitats, com un vermut solidari a 
les 12.00 h, activitats infantils a les 17.00 h i el lliurament 
de premis del concurs de relats del voluntariat. Organitza la 
Federació Catalana de Voluntariat Social.

—Concert a la Catedral de Tarragona a càrrec del Cor 
del Kaneland High School (Illinois, EUA), a les 21.00 h. 
Interpretaran música del Renaixement fins l’actualitat 
incloent gospel i música americana contemporània. 
L’entrada és lliure.

11 de juny

—Concert solidari a càrrec de la banda simfònica de 
la Diputació de Tarragona. Tindrà lloc a l’auditori de la 
Diputació de Tarragona (c/ Pere Martell 2, Tarragona) a les 
12.00 h i a les 18.00 h. Les entrades (donatiu: 10 euros) es 
poden adquirir a la seu de Càritas Diocesana de Tarragona 
(c/ Armanyà 16, Tarragona).

—CXI Festa Eucarística de les Espigues. La celebració serà 
presidida pel Sr. Arquebisbe a la Catedral de Tarragona, 
a les 22.00 h. Sostindrà els cants el Cor dels Amics de la 
Catedral. Organitza les seccions femenina i masculina del 
consell arxidiocesà de l’Adoració Nocturna Espanyola.

12 de juny

—Aplec arxiprestal de cristians de la Conca de Barberà a 
Conesa. A les 18.00 h hi haurà una xerrada sobre els màrtirs 
i la Misericòrdia, a càrrec de Mn. Rafael Serra. A les 19.30 
h hi haurà la missa presidida pel Sr. Arquebisbe a l’església 
parroquial de Santa Maria de Conesa, moment en què 
hi haurà el trasllat de les relíquies del màrtir Mn. Tomàs 
Capdevila Miquel.

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

preguem amb l’Església

en un minut

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana II

Diumenge, 5: Diumenge X de durant l’any 
[1Re 17,17-24; Salm 29, 2 i 4.5-6.11 i 12a i 13b; Ga 1, 11-19; 
Lc 7, 11-17 (LE/LH pròpies)]

Dilluns, 6: [1Re 17, 1-6; Salm 120, 1-2.3-4.5-6.7-8; 
Mt 5, 1-12] Sant Norbert, bisbe (ML)

Dimarts, 7: [1Re 17, 7-16; Salm 4, 2-3. 4-5.7-8; Mt 5, 13-16] 
Sant Robert, abat cistercenc

Dimecres, 8: [1Re 18, 20-39; Salm 15, 1-2.4.5 i 8.11; 
Mt 5, 17-19] 

Dijous, 9: [1Re 18, 41-46; Salm 64, 10abcd.10e-11.12-13; 
Mt 5, 20-26] Sant Efrem, diaca i doctor de l’Església (ML)

Divendres, 10: [1Re 19, 9a.11-16; Salm 26, 7-8a.8b-9abc.
13-14; Mt 5, 27-32] Sant Maurici

Dissabte, 11: Sant Bernabé, apòstol (MO) [Ac 11, 21b-26; 
13, 1-3; Salm 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6; Mt 5, 33-37]

Diumenge, 12: Diumenge XI de durant l’any [2Sa 12, 
7-10.13; Salm 31, 1-2.5.7.11; Ga 2,16.19-21; Lc 7, 36-8, 3; 
o bé més breu: 7, 36-50 (LE/LH pròpies)]

proposta

Testimonis de Misericòrdia

Misericòrdia i correcció

Aquest és el camí de la misericòrdia divina: Déu no ens 
tracta d’acord amb les nostres culpes (cf. Sl 103,10). El 

càstig es converteix en l’instrument per a provocar la nostra 
reflexió. Així s’entén que Déu perdona el seu poble, que 
perdona i no ho destrueix tot, sinó que deixa sempre oberta 
la porta a l’esperança. La salvació implica la decisió d’escoltar 
i deixar-se convertir, però sempre és un do gratuït. El Senyor, 
per tant, en la seva misericòrdia, assenyala un camí que no és 
el dels sacrificis rituals, sinó més aviat el de la justícia. El culte 
és criticat no perquè sigui inútil en ell mateix, sinó perquè, 
en lloc de manifestar la conversió, pretén substituir-la, i així 
es converteix en la recerca de la justícia mateixa, creant la 
convicció enganyosa que són els sacrificis allò que salva, no la 
misericòrdia divina que perdona el pecat.

Per entendre-ho bé: quan un està malalt va al metge; quan 
un se sent pecador va al Senyor. Però si en comptes d’anar 
al metge va al bruixot no es cura. Tantes vegades no anem al 
Senyor perquè ens estimem més anar per camins equivocats, 
cercant fora d’ell una justificació, una justícia, una pau.

Déu, diu el profeta Isaïes, no agraeix la sang de vedells i de 
xais (v. 11), sobretot si l’ofrena es fa amb les mans brutes de la 
sang dels germans (v. 15). Jo penso ara en alguns benefactors 
de l’Església que vénen amb oferiments —«Prengui per a 
l’Església aquesta ofrena»— que són el fruit de la sang de tants 
explotats, maltractats, esclavitzats amb la feina mal pagada! Jo 
diré a aquesta gent: «Per favor, emporteu-vos aquests diners, 
cremeu-los.» El poble de Déu, és a dir l’Església, no necessita 
diners bruts, necessita cors oberts a la misericòrdia de Déu. 
Cal apropar-se a Déu amb les mans purificades, evitant el mal 
i fent el bé i la justícia.

De la catequesi del papa Francesc del 2 de març de 2016

Maximilià Maria Kolbe: Número 16.670

Aquest va ser el número que els dirigents del camp de concentració d’Auschwitz li van 
adjudicar quan hi va ser internat com a presoner. Però qui era l’home que hi havia 

darrere d’aquest número uniformador i deshumanitzador? Hi trobem la història d’un 
polonès que va néixer l’any 1894 i que ja als 16 anys va entrar a formar part de l’orde 
franciscà; un home dotat d’una gran intel·ligència: doctor en filosofia i en teologia; 
impulsat per un gran zel apostòlic: missioner al Japó i fundador de la Ciutat de la 
Immaculada (a 40 quilòmetres de Varsòvia) i de diverses impremtes i publicacions 
(tant a Polònia com al Japó).

Durant la II Guerra Mundial els nazis van envair Polònia, van bombardejar la Ciutat 
de la Immaculada i el van empresonar a Auschwitz. A finals de juliol de 1941, un 
presoner es va escapar del camp, i com a represàlia i escarment els oficials nazis van 
ajusticiar deu presoners; sorprenentment Maximilià M. es va presentar voluntari per 
a suplir un dels escollits que tenia esposa i fills. Els van deixar durant tres setmanes en 
dejuni continuat, durant les quals ell celebrava quan podia l’eucaristia, i finalment, 
quan només restaven vius ell i dos més, van ser assassinats i incinerats.

Ell, amb el seu amor i despreniment, va corregir en la mesura que podia la barbàrie 
despietada del nazisme; ell, amb la seva entrega, va vestir d’amor i va restituir la 
vida d’aquell pobre presoner al qual fins i tot volien robar la vida i deixar la seva 
esposa vídua i els seus fills orfes.

—Concurs Bíblic. El dissabte dia 21 de maig, al Col·legi La 
Salle de Tarragona, va tenir lloc el lliurament de premis del 
31è Concurs Bíblic de Catalunya. L’acte va ser presidit pel 
Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, acompanyat del delegat 
diocesà d’ensenyament, Mn. Norbert Miracle, i del president 
de l’Associació Bíblica de Catalunya, Mn. Joan Magí. Aquest 
any hi han participat 61.843 infants de tot Catalunya, dels 
quals 9.381 són de la nostra arxidiòcesi, de 78 centres 
escolars i 7 parròquies. Entre tots ells són 38 els premiats en 
les diverses categories.

43a edició dels Cursos Bíblics d’Estiu 

Del 4 al 8 de juliol, Tarragona acollirà els Cursos Bíblics 
d’Estiu organitzats per l’Associació Bíblica de Catalunya 

i l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós 
(INSAF). Durant el matí s’aprofundirà en textos del 
Pentateuc amb els professors Joan Ferrer i Joaquim Malé; a 
la tarda, Mn. Josep Lluís Arín tractarà les Cartes de Pau (2). 
Aquests cursos, que es poden fer en horari de matí, tarda 
o tots dos, tenen reconeixement acadèmic a l’INSAF com a 
assignatures optatives del Batxillerat o a la Llicenciatura en 

Ciències Religioses o com a curs de Formació Permanent del 
Professorat. També es poden cursar com a alumnes oients. 
Les inscripcions són fins el dia 17 de juny.  

Més informació al web www.insaf.cat, trucant al telèfon 977 
23 38 33 o adreçant-se a la Secretaria de l’INSAF (c/ de sant 
Pau 4, Tarragona) de dimarts a dijous de les 17.00 a les 20.00 h. l’entrevista

Andreu Muñoz Melgar, 
president de l’Associació Cultural Sant Fructuós

«L’objectiu és que el nostre excepcional 
patrimoni paleocristià no quedi mai 

més relegat»

El dijous dia 26 de maig es va presentar 
l’audiovisual «La Tàrraco dels primers 

cristians» en un acte presidit pel Sr. Arquebisbe i impulsat per 
l’Associació Cultural Sant Fructuós i el Centre Tarraconense 
El Seminari amb la col·laboració de diverses institucions del 
territori.

—L’any 2013 es va presentar la Ruta dels Primers Cristians 
de Tàrraco. Quins equipaments museístics i monuments de 
Tarragona en formen part?

Es tracta d’un conjunt d’equipaments que guarden una relació 
intrínseca amb el patrimoni paleocristià —dels primers 
cristians— de Tàrraco. És una ruta que s’inicia al Centre 
Tarraconense El Seminari amb la capella de Sant Pau i segueix 
al Museu Bíblic Tarraconense per apropar la cultura cristiana 
antiga al públic en general; i a la Catedral, on hi ha les restes 
del que representava l’espai lligat a la Catedral visigòtica, 
l’última fase històrica, podríem dir, del cristianisme primitiu 
de Tàrraco. Baixem a l’amfiteatre, l’espai per excel·lència del 
martiri de Fructuós, Auguri i Eulogi; el fòrum de la Colònia, 
un jaciment en el qual sempre diem que si sant Pau va visitar 

Tàrraco aquell havia de 
ser l’espai de la seva 
predicació, i allí hi havia 
en època medieval una 
església dedicada a 
sant Fructuós. La ruta 
continua a la necròpolis, 
el santuari martirial més important del món hispànic on 
es trobaria la tomba dels sants màrtirs integrant la basílica 
funerària que avui trobem sota del Parc Central, i acabaríem 
a Centcelles, aquest gran conjunt d’època tardoromana.

—La setmana passada es va presentar l’audiovisual ‘La 
Tàrraco dels primers cristians’. Quin és l’objectiu d’aquest 
vídeo?

Pensàvem que era molt important fer una transcripció del 
llibre que vam publicar fa un any i escaig en tres idiomes 
—català, castellà i anglès— sobre els primers cristians de 
Tàrraco, però en material audiovisual, i poder visualitzar-lo 
en el quilòmetre zero de la ruta, al Centre Tarraconense El 
Seminari. Els visitants podran visualitzar els espais aèriament, 
la ruta que després faran, i escoltar el relat que permet 
entendre-ho millor.

L’audiovisual es podrà adquirir més endavant i a més també 
estarà a disposició a la xarxa perquè pugui arribar arreu del 
món. L’objectiu és que aquest patrimoni tan excepcional no 
quedi mai més relegat.

El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a aquest mes de juny de 2016, les següents intencions per a la pregària:

Intenció universal: Perquè els ancians, marginats i les persones solitàries trobin, fins i tot a les grans ciutats, oportunitats 
d’encontre i solidaritat.

Intenció per a l’evangelització: Que els seminaristes i els novicis i novícies tinguin formadors que visquin l’alegria de l’Evangeli i 
els preparin amb saviesa per a la seva missió.

Litúrgia de la setmana

Visita el web www.anymisericordia.arqtgn.cat


