
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 
Divendres 20 a les 20h (santa Maria). 
 
ADORACIÓ 
Dijous 26 a les 20h (sant Antoni). 
 

ROMERIA 
27, 28 I 29 romeria a Montserrat. 
Inscripcions per les cel·les i per venir caminant el divendres (telf. 
682613533). 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
EL PAPA FRANCESC 
El passat diumenge 4 d’agost el papa adreçava una carta al sacerdots, 
en motiu del 160 aniversari de la mort del prevere d’Ars, sant patró 
dels rectors de parròquia. 
Animava els preveres a no deixar-se vèncer ni pel desànim, ni pel 
cansament, sinó a recuperar l’espurna primera de la vocació rebuda 
per Déu. Donava gràcies a Déu per tots aquells preveres que han 
lluitat i segueixen lluitant per tal de fer més manifest el Regne de Déu 
i no permetre que l’amargor del desànim torni agre el propi cor. 
Demanava als preveres que fossin veritablement pastors, disposats a 
acompanyar les persones, sense rigorismes i sense laxismes, guiant 
els cors pels camins de la veritable misericòrdia, ungint i anunciant, 
amb passió, l’Evangeli de Jesucrist. En vistes de renovar l’ànim 
sacerdotal, que és fruit de l’Esperit Sant. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ATENCIÓ» 

És molt corrent, en el nostre dia a dia, de demanar-nos un gest 
d’atenció, d’alerta. I és que sembla molt fàcil distreure’s i 
perdre’s, per dir-ho d’alguna manera. De fet, el nostre món 
aposta per una distracció i una relaxació que volen ser 
contínues. Tot ha de distreure, tot ha de ser amè, divertit, de 
fàcil digestió. No importa la substància o el contingut, és més 
valuós l’instant, l’impacte, el moment.  
La cultura d’avui és gasosa, vull dir, plena de bombolletes, de 
coses i realitats petites. D’aquí trobem l’aparició de moltes 
pseudomístiques contemporànies, iniciatives que conviden de 
manera molt atractiva però que van deixant de costat 
paulatinament elements molt propis de la missió cristiana, com 
el compromís, la constància i fins i tot el desig transformador de 
la realitat. L’evangeli d’avui, no ens convida només a estar atents 
a la pròpia vida, per tal de no deixar-nos robar l’esperança. 
Actitud bàsica en la missió. Més aviat ens fa un toc d’alerta a no 
perdre la il·lusió. Sovint hem tastat l’aridesa de la missió per la 
manca de resultats, per la manca de signes de l’evangeli, o per la 
manca de vides compromeses pels més pobres. L’espurna de la 
il·lusió cal que sigui cuidada, especialment per l’atenció als petits 
detalls de la vida. El fet de tenir cura vers la nostra vida 
espiritual, és a dir, la nostra pregària, o bé tenir delicadesa per 
mostrar-se sensible a la vida de la gent que ens envolta, ens 
permet de seguir somiant en la vinguda d’aquest Regne de Déu, 
que és de Pau, de Justícia, d’Amor i de Veritat. La il·lusió ressona 
en nosaltres com una veritable actitud de fons, i no pas com una 
bombolleta capriciosa. La il·lusió és un tret de sortida per tal 
d’encaixar pacientment tot allò que vivim, segons el pla de Déu. 
Jesús visqué atent a la vinguda del Regne de Déu, i al llarg de 
tota la seva vida no féu altra cosa que cridar a l’atenció dels 
homes i dones del seu temps, perquè aquest no visquessin 
distrets o perduts, sinó atents. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, 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 10: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 11: Montserrat 

Cañellas Aregall.  
 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.  
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 10: Esposos Josep Cañellas i 
Dolors Castellví. Mingo Amposta i 
Tuietes Valls. / Diumenge 11: 
Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 
Ros i Dolors Roca i família. Joan 
Ribas. Josep Martí Tor.  

 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

SANT DE LA SETMANA 

Sant Maximilià Kolbe (1894-1941). Fou clergue franciscà, nascut a 
Polònia, i mort durant la segona guerra mundial, a Auschwitz amb el 
número de presoner 16.670. Gran devot de la mare de Déu i gran 
defensor de l’Església i de la fe, enfront del subjectivisme modernista 
del seu moment. Ell va fer realitat aquella sentència de l’Evangeli de 
Joan, «ningú té un amor més gran que el qui dona la vida pels seus 
amics» (Jn 15,13). Abans de viure aquest gest heroic pel qual ha 
passat la història, intercanviant-se pel presoner condemnat a mort 
Francesc Gajowniczek, cal recordar que fra Maximilià, fou un gran 
missioner per terres del Japó, a part de fundar dos diaris, «El cavaller 
de la Immaculada» i «Petit diari», una impremta i una estació de 
ràdio, sempre a favor de la difusió del missatge de l’evangeli. 


