
 
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 
 

REUNIÓ JERUSALEM  
Dijous 26 a les 20h (santa Maria) 
 

ROMERIA  
27, 28 I 29 romeria a Montserrat. 
Inscripcions per les cel·les i per venir caminant el divendres (telf. 

682613533) 
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EL PAPA FRANCESC  
En el darrer text magisterial del 25 de març, «Christus vivit», el papa 
Francesc deia que és jove tot aquell que té ganes d’estimar. Mesos 
més tard, el 28 de maig, en l’homilia de la missa a la capella de santa 
Marta, hi tornava, sostenint que els cristians són sempre joves. 
Mentre que el pecat envelleix, l’amor rejoveneix. I l’Esperit Sant és 
qui ho fa possible, perquè Ell és Amor i Ell està en el nostre propi cor, 
combatent sempre tota mena de tristesa que ens va a la contra.  
No ens deixem vèncer pels sentiments de tristesa, en les seves 
pròpies paraules, el papa diu: «un cristià trist és un trist cristià: no 
funciona». En canvi, segueix el papa, «l’Esperit Sant és Aquell que ens 
acompanya, que ens sosté», perquè això és el que vol dir la paraula 
«Paràclit», que és el terme amb que l’evangeli de Joan anomena 
l’Esperit Sant, «el qui sosté».  
I acabava dient: «Demanem a Déu de no ser uns cristians jubilats que 
han perdut la il·lusió; el cristià viu, viu perquè és jove». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: COHERÈNCIA» 

La vida en general, des de qualsevol perspectiva i comprensió 

necessita veritablement ser educada, polida, treballada amb 

temps, amb paciència. Un component bàsic és l’equilibri, o bé, dit 

d’una altra manera, la coherència. La vida dels cristians també, i 

Jesús ho sap i ho proposa. Vet aquí l’Evangeli d’aquesta setmana, 

el qual ens proposa una relació justa entre la nostra pregària i la 

nostra acció. Els antics, les primeres comunitats i missioners eren 

molt destres ha pensar la vida des de la coherència, perquè la 

persona humana ha desitjat sempre una vida coherent entre el 

que creiem i el que fem, entre el que pensem i el que decidim, 

entre el que esperem i el que volem. No podem ser dels qui 

preguen d’una manera i actuen just en la direcció contraria. No 

podem ser dels qui demanem a Déu, com ho fem quan preguem 

l’oració del «Pare nostre», que vingui a les nostres vides el seu 

Regne d’Amor, de Veritat i de Justícia, i després actuar amb els 

germans amb criteris absolutament egoistes, exclusivistes o 

interessats. La coherència és exigida 24 hores al dia, 7 dies a la 

setmana…sempre, però atenció en convertir-nos en robots o 

màquines. Les exigències poden ser bones però també perilloses. 

D’això també n’és conscient el bon Jesús que coneix com ningú el 

cor de l’home. No volem caure en l’error de la hipocresia, i fer de 

les nostres manifestacions coherents una exhibició pública de tall 

moralista.  
Volem, amb coherència, estimar-nos per poder estimar, però al 
mateix temps, estimar els germans i germanes del nostre món, 
especialment els més necessitats, per no quedar tancats en 
nosaltres mateixos, i fer visible el Regne. D’aquí prové la 
importància per a té tot missioner i missionera per no perdre 
mai l’horitzó de la senzillesa, de la paciència i de la misericòrdia. 
Elements que fan molt més acceptable i vivible el sentit de 
coherència que volem acceptar com una sana exigència per a 
tirar endavant la missió encomanada.  

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 27: Carme Bacarises 
Jorba.  Jordi  Roig  Ardanuy / 

Diumenge 28: Isaac Busquet. Oriol Gibert. 

SANT DE LA SETMANA  

Sant Ethelwold de Winchester (904-984), monjo, abat i bisbe. Fou un 
gran  reformador  de  la  vida  monàstica  a  Anglaterra,  alhora  que 
influent en la cort del rei Athelstan, amb qui restà unit per una forta 
amistat. Inquiet en la seva vida  intel·lectual  volgué viatjar a Europa 
per a poder prosseguir amb major èxit i profunditat els seus estudis. 
Com a monjo, abat i bisbe destacà bàsicament per la seva capacitat 
d’emprenedoria  en  diverses  empreses, com la construcció d’esglésies  

i monestirs, aplicant  sàviament  la  regla  benedictina.  La dimensió 
cultural de la seva figura fou molt significativa, lloada i reconeguda.  
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HORARIS DE MISSA  

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

 

 

INTENCIONS  

Diumenge  28:   Montserrat   Boltà 
Cañellas. Tomàs Manonelles Soler. 
Teresa Perellada Roig. Salvador Ros i  

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