
 

 

 

 
si no es diu el contrari. 

 
 
MES DE JULIOL del 2019 
MARE DE DÉU DEL CARME 
Dimarts 16, res del rosari a les 19h a 
l’Església de santa Maria (santa Maria). 

 

SANTA MAGDALENA. FESTA MAJOR 
Novena a santa Magdalena des del 
diumenge 14 a les 20h a santa Maria. 
La resta de dies la novena serà a les 20h, 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: COMPRENSIÓ» 

La nostra missió evangelitzadora d’avui dia passa per 
l’acondicionament del nostre testimoniatge. Em refereixo 
exactament al fet de fer una bona posta a punt. Necessitem 
salut espiritual, predisposició per al servei, fidelitat a la crida 
de Déu, coratge i paciència per a dialogar amb tothom, 
especialment amb els més allunyats i els més ferits, valentia i 
comprensió per proposar Jesús als homes i dones d’avui. El 
nostre «ser testimonis» ens exigeix posar-nos veritablement 
al dia. En aquest sentit, i molt en sintonia amb l’evangeli 

Dilluns 22: A les 7’15h inici del rosari a la creu nova. A les 8h missa de 
peregrins. A les 10h inici de cercavila per anar a ofici (sortida de sant 
Telm). Missa de festa major, dilluns 22 a les 11’30h (santa Maria). 

 

CINEMA A LA FRESCA 
Diumenge 14 a partir de les 22’30h. 

 

CONFERÈNCIA 
Dijous 18 a les 21h conferència a càrrec de l’actor Joan Botey, 
«L’advocació a Maria Magdalena. Un llibre obert i actual». 

 

MISSA PELS DIFUNTS 
Dimarts 23 a les 10h, a santa Maria. 

 
PREGÀRIA 
Adoració dijous 25 de 20h a 21h (sant Antoni). 

 

MES D’AGOST 
ESPLAI 
Colònies, campaments i ruta de l’1 al 10. 

 

FAMÍLIES 
Peregrinació a Santiago del 25 al 30 d’Agost. 

d’aquesta setmana, caldria aprofundir en la lògica de la 
comprensió, que per un costat vol dir ser empàtics amb els 
altres, com el bon samarità, que es fa càrrec d’aquell que van 
apallissar, i per un altre costat vol ser sinònim del fet 
d’assimilar allò que t’han dit o explicat, allò que has llegit o 
viscut. Anem a pams. Sens dubte, Jesús vol ser entès. Ha 
vingut per mostrar-nos quin és el camí que ens porta a Déu, 
el Pare, i al mateix temps, convidar-nos a viure la vida en 
favor de la manifestació i plasmació del Regne de Déu entre 
nosaltres. Ell no ens deixa indiferents. Davant d’Ell sempre 
ens neix un veritable interrogant adreçat de manera 
personal: «i jo què en penso de Jesús?», «quin sentit té per a 
mi?», «què Ell significa per la meva vida?». Aquest exercici 
de comprendre qui és Jesús i què ens proposa és 
imprescindible per a qualsevol que es digui cristià. Però no és 
l’únic exercici comprensiu que hem de fer. Ens cal aprendre a 
llegir la realitat, a voler comprendre-la de debò, a fer-nos 
càrrec de qui són avui veritablement els qui estan als marges 
del camí de la vida i conseqüentment a actuar amb un sentit 
clar de justícia i amor vers ells. El Regne de Déu creix 
misteriosament en nosaltres i entre nosaltres, demanem-li a 
Déu una mirada més fina i atenta, per observar i actuar de 
manera realment comprensiva amb Déu i la humanitat. 

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 
Dimecres i divendres a les 19h. 
Dimarts i dijous celebració de la 
paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h. Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 

 

INTENCIONS 
Dissabte 13: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 14: Montserrat 

Cañellas Aregall. Josep Gibert i Esteve Gibert. 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

HORARIS DE MISSA 
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

INTENCIONS 
Dissabte 13: Esposos Josep Cañellas i 
Dolors Castellví. Mingo Amposta i 
Tuites Valls. Teresa Roig Perellada / 
Diumenge 14: Montserrat Boltà 
Cañellas. Enric Canals Roig. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

SANT DE LA SETMANA 
Santa Maria Magadalena Postel (1756-1846), va néixer a França, a 
saint Sauveur-le-Vicomte, un poble de la Normandia. Visqué el temps 
de la revolució francesa i amb ella l’expulsió de tots els sacerdots del 
seu territori, per aquest motiu encara s’implicà molt més en la missió, 
fent tota mena de serveis, especialment a favor dels malalts, però 
acollint clandestinament a preveres i continuant la seva missió 
catequètica d’amagat del govern. Fundà la congregació de les Filles 
de la Misericòrdia, pensant especialment en l’educació de les noies 
pobres. La seva festa litúrgica té lloc el 16 de juliol. 

 
 
 
 


