MES D’AGOST
FAMÍLIES
Peregrinació a Santiago del 25 al 30
d’Agost.
MES DE SETEMBRE
CAPELLA DE SANTA ROSA
Diumenge 1 de setembre a les 13’15h
Eucaristia a la capella de santa Rosa (urb.
Puigmontmany).
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. Les llistes per apuntar-se estan
obertes. Inscripcions per les cel·les i per venir caminant el divendres
(telf. 682613533)
++++++++++++++++++++++++++++
EL PAPA FRANCESC
El passat dijous 15 d’agost el papa Francesc en les seves paraules
incidia en la importància de parar atenció a la pregària del
«magnificat» en llavis de Maria. Un cant d’alegria que expressa una
felicitat que és molt més que un petit sentiment de joia intern.
L’alegria de Maria és l’elecció rebuda per part de Déu, que ens fa
créixer. És important en la vida cercar coses grans, i no perdre la vida
en tantes coses menudes, que semblen molt, però a la fi són
insignificants. Les coses petites (rancors, enveges, prejudicis,
rivalitats, bens materials superficials…) ens fan perdre la vida, i en
canvi Maria ens convida a elevar la nostra vida vers una alegria molt
més gran que nosaltres, perquè és Déu qui viu en Maria, i en
nosaltres. Déu és alegria, i no pas avorriment.
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: MADURESA»

Les paraules de l’Evangeli d’aquest diumenge ens introdueixen
en una lògica evangèlica sorprenent inicialment, però de fet,
concordant amb un testimoniatge ferm de la fe. A ningú li
agrada que les coses, encara menys les persones, estiguin
tocades per la tebiesa, per la monotonia o per la indecisió. Jesús
ens convida a un camí de creixement intens, sensat i coherent. El
bon mestre desitja dels seus oients, és a dir, nosaltres, un
seguiment tenyit per la maduresa. És madura aquella persona
que escolta amb atenció les indicacions donades, se les fa seves
lliurement, les incorpora pacientment en el seu viure quotidià,
les defensa amorosament, les proposa amb intel·ligència, les viu
tan bé com pot i, a la fi, es dona sempre el temps necessari per
poder adaptar-se a elles, entendre-les millor i tornar-les a viure.
Això és el que Déu espera de nosaltres, que la nostra manera de
seguir el seu Fill estigui banyada per una veritable maduresa, és
a dir, que siguem justos en l’obrar, que estimem la bondat i que
siguem humils davant Déu i els nostres germans. Aquest
projecte és expressat per l’evangelista Lluc amb rotunditat, i
amb una claredat en llavis de Jesús a la que no estem molt
avesats. Però el cert és que la nostra fe i el nostre testimoniatge
anhela aquests moments de llum. Els necessita, perquè ens cal
sempre purificar la nostra manera de seguir Jesús. No pretenem
ser d’aquells que en la missió no ens cal aprendre mai res de
ningú perquè ja ho sabem tot, o d’aquells que sempre hem
d’expressar la nostra manera diferent de pensar, però en el fons
per mantenir-nos estàtics en les nostres posicions, o d’aquells
que en la missió només pensem en els nostres avantatges
personals d’un millor reconeixement social, d’un major prestigi.
Volem ser dels qui ens apropem amb molta sinceritat a
l’Evangeli per escoltar-lo, i amb humilitat deixar-nos transformar
per ell sempre que calgui, i així créixer en aquella confiança
plena en Jesús, pròpia dels testimonis madurs.

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 17: Carme Bacarises
Jorba

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
Diumenge 18: Adrià Canals. Mn.
Francesc Mestre. 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
Aquest diumenge 18 d’agost, recordem el testimoni de Sant Alberto
Hurtado (1901-1952), jove jesuïta xilè, patró dels treballadors
d’aquell país i dels estudiants universitaris. Provinent d’una família
d’immigrants navarresos, ingressà en un col·legi de la Companyia de
Jesús a Santiago de Xile. De ben jove s’apropà als joves i tingué un
pes especial en el seu trajecte espiritual el fet del compromís social
dels cristians. Va estudiar dret a la universitat, finalitzant els seus
estudis amb una tesina que portava per títol «Reglamentació del
treball dels infants», i posteriorment un segon treball sobre «el
treball a domicili» amb el que denuncià les condicions dures de les
dones cosidores que treballaven a casa seva. Va poder fundar, entre
diversos projectes, una fundació «Hogar de Cristo» com lloc
d’acollida d’infants del carrer.

