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Al veure la ciutat,
ya plorar sobre d'ella
»

La meva casa és casa d'oració
AI poblé d'Israel el va impressionar proíundanifnt que Déu
volgués habitar en mig d e j e s seves tendes. Sevien ijue Déu era
entre ells, al ^ostat, misteriós, protegit i mostrat albora pel nú'
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Toi. Jo penso que llavors la vida del poblé d'Israel devia d'estar
marcada a fons per la presència de Déu. No podien pecar sen-*
se sentir se atrapats per aquella mirada. Mirada coníortant, per
altra part, en aquells moments tan durs de la trtvessa del
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deaert.
Entre Déu i el pöble es devia entaular el diàleg amb tota es-

PARRO

pontaneitat. Déu era allà. Es creuaven la mirada amb EU n '
que no vulguessin. Fins distretament. Qui no el saludaria,
aleshores? O vindria espontànea Texeusa : és que saps? tenía
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tanta són... o la súplica ; Senyor, la sorra és ardentai em fibla
al moli deis ossos : sostenía eis meus passos!
D'aquesta manera tot el pöble vexiia a ser la gran església de
Déu : pöble electe, que marxava cap a la casa del Pare, consti'
tuint ja la gran casa del Senyor.

Domingo,

vosaltres n'heu fet cova de lladres

7 de agosto.

Dominica

Basilica P a r r o q u i a l

Però va arribar un dia que el pöble va arribar a Jerusalem.
Van fer el temple i llavors Déu s'eis va quedar molt lluny. Fins
van creure que al temple podrien anar a comerciar hi. Si fa no
fa, com nosaltres. Es tan perillós organítzor
)a nostra vida!
L'hora de l'oració' Thora d'estudi, Thora de treball 1 al vespre»
la visita ai Santíssim. Un Hoc per resar. La pista pel bali. Després, les escoles... Llavors, però, Déu ja no és en mig del poblé.
No el portem més al cor. Cal anar lo a veure —pobre!— si li
voleiii parlar, Ell qué trobava les seves delicies en conviure
amb eis homes! I ja sabeu el que passa. Arribem al temple cans a t s i preocupats i no trobem manera de desfer nos d'aliò que
ens neguiteja i així sortim molts dies sense haver vist a Déu.

de Santa Mario
Las misas, segtín el horario
modificado.
La de las 9'30 será comunitaria.
Por la tarde, a las 7'30. función dominical con Rosario/
lectura, plática

y bendición

eucaristica.
AVISO,—Recordamos que
está definitivamente trasladado a U Fiesta de la Inmaculada, el ayuno que antes se ob
servaba la vigilia de la Asun-

I ensenyava cada dia al temple
Per això }esucrist ens posa en guàrdia i ens diu que no és al
temple —aquí o allá— que cal adorar el Pare. Ell és present a
totarreu i ens cal adorar lo en esperit. I l'esperit, qui el detura?
L'esperit ès com un vent que no sabem d'on ve ni a on va, però
que buia sempre i al passar fa cantar eis jones de la riera. L'esperit només—el nostre;^jo més pregón^ poi girar se constant;
ment a Déu. 1 fer del nostre cor un tempie, que com la tenda
de Dén en mig del pöble d'Israel, obri tota la nostra vida al
diàleg amb Déu.
Fins que Déu no ens penetri plenament, seguirem sent una
cova de lladres, oberta a tot, però tristament tancada a Déu,
que &egueix parlant-nos cada dia.
Mn. ]. P.
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P a r r o q u i a d e ^a
S a n t í s i m a Trinidao
Jubileo de la
Purcínctilal
Hoy, en esta iglesia parroquial
se puede ganar la indulgencia
del jubileo.
Misas a las 7, 10 y 11'30.
Misa parroquial
comunitaria.—A las 8'30, Misa parroquial de Comunión, reglamentaria para las Hijas de María y
socios del Apostolado de la
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Oración. Se incita a todos 'oá
feligreses.
A las 7, exposición m e r o f
de! Santísimo, Rosario, cjírci
cios al Sagrado Corazón de
Jesús y plática.
Todos los días, a las 7 y 9/
Santa Misa.
iSíovena en honor de San
Magín,—Durante la novenar
excepto los días de fiesta, no
se rezará la novena en ia Iglesia parroquial.
Cada día, desde el m i é r c c
les, día 10, a las 8 de la tarde/
en la capilla de S a n Magín^
Rosario y ejercicios en honof
del glorioso confesor de CriS''
to, San Magín, martirizado en
los montes de la Brufaganya« « «

ORGANO
Agradecido y satisfecho^
tengo el gusto de comunicar a
todos que, presentadas l a i
facturas de electricista, alba-,
ñil y pintor, solo faltan ll.OOÍ^
pesetas.

