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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ACCEPTACIÓ» 

La vida de Jesús travessa molts paisatges humans. De vegades 
troba situacions de joia i d’altres de tristesa. Ell s’adapta a 
diverses situacions perquè té com a missió la d’arribar al cor de 
les persones, perquè en elles hi hagi una veritable acceptació de 
Déu i es doni una resposta lliure de fe per a ser constructors del 
Regne de Déu. Així arriba Jesús a casa de Marta i Maria, el bon 
Amic no té cap mena d’inconvenient de fer-se proper als seus 
amics i coneguts. Entrar a casa d’algú és entrar en el seu propi 
món, és sobretot acollir i ser acollit. Jesús es deixa acollir amb 
facilitat, no és algú complicat o rebuscat, almenys els evangelis 
mai descriuen a Jesús com algú llunyà de la gent. Més aviat el 
contrari, sempre va acompanyat dels seus amics i de molts altres 
que va trobant pel camí. 
Com acullo la visita de Jesús? Les dues germanes de l’evangeli 
d’aquest diumenge ens en donen una bona mostra. Marta i 
Maria acullen Jesús de bon grat, però de maneres diferents. El 
nostre esperit missioner està necessitat d’un element 
imprescindible: l’acceptació de la nostra pròpia manera de ser. 
Cadascú té les seves pròpies qualitats, inquietuds, respostes, 
incongruències…no podem ser algú que no som. Això és el que li 
passa a Marta, sobreactua per acollir Jesús, deixa de ser ella 
mateixa, es preocupa amb excés per les coses i no per Jesús 
mateix. Cal passar de Marta a Maria, en un exercici molt sincer 
d’acceptació de la nostra pròpia persona. Jesús ens estima i ens 
vol tal com som. Fem-ho també nosaltres. És aquest un element 
bàsic i essencial per a la nostra missió. Des de l’acceptació serem 
capaços de poder contemplar Jesús, i tot seguit, veure’ns 
impulsats a donar la vida, o millor dit, a seguir donant la vida. El 
nostre ser missioners i missioneres passa per aquests dos 
moments: contemplació i acció, admiració i implicació, acollida i 
resposta. Donem-nos el temps necessari per desfer-nos de les 
nostres estranyeses i viure estimant-nos, acceptant-nos. 

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 20:Carme Bacarises 
Jorba/ Diumenge 21: Manuel 

González Gómez. Francisco Rodolfo Vera García. Maria Rosa de Vera. 
Lluís Canals i Joaquima Roca. Josep Ponsà. 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

 
HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h.Dissabte 
a les 18h.Diumengea les 10’30h. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 20: Esposos Josep Cañellas i 
Dolors Castellví. Teresa Roig 
Perellada / Diumenge 21: Adrià 
Canals. Mn. Jordi Fort. Montserrat  
Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors 

Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 
MES DE JULIOL del 2019 
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, si no es diu el contrari.  
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). 
Última ballada dels balls sortint de missa. 
Tot seguit baixada a sant Telm. 
 
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. 
 
MES DE SETEMBRE 
ROMERIA 
27, 28 I 29 romeria a Montserrat. 
Inscripcions per les cel·les i per venir 
caminant el divendres (telf. 682613533). 
 


