MES DE SETEMBRE
CAPELLA DE SANTA ROSA
Diumenge 1 de setembre a les 13’15h
Eucaristia a la capella de santa Rosa (urb.
Puigmontmany).
PREGÀRIA MARIANA
«Pregària per la Creació», divendres 6 a les
19h (santa Maria).
CONSELL PARROQUIAL
Dilluns 16 a les 19’45h (sant Antoni). Dimarts 17 a les 19h (santa
Maria).
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).
INSCRIPCIONS CATEQUESIS
En hores de despatx, santa Maria: dimarts de 17h a 19h; sant Antoni:
dimecres de 17h a 19h.
MES D’OCTUBRE
RECÉS D’INICI DE CURS
Dissabte 5 a la capella de santa Rosa, hora d’inici 10’30h, fins les 18h.
CATEQUESIS D’ADULTS
Dimecres 16 a les 20h (sant Antoni).
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SITUAR-SE»

La vida ens ofereix moltes oportunitats per poder aprendre el
que realment és essencial. Ens cal tenir l’habilitat suficient per
descobrir i aprofitar aquests moments que se’ns presenten. El
camí de qualsevol aprenentatge comporta el fet de ser corregit,
perquè els seguidors de Jesús no som, ni molt menys, dels qui ho
sabem tot. Avui, i sempre, és una bona oportunitat per demanar
el do d’una sincera humilitat, aquella que sempre t’obre les
portes de la vida, aquella que t’ajuda a saber on ets i a situar-te
just en el lloc que et correspon. Que n’és d’important per
qualsevol persona trobar el seu lloc. L’evangeli d’avui ens
convida a ser molt receptius a la vida per acollir aquells
ensenyaments que la vida ens ofereix, poder-nos conèixer més i
millor, saber trobar el nostre lloc i no perdre el sentit de qui som
i de què portem entre mans. Quan de vegades pugui ser difícil
trobar l’encaix de certes lliçons o de cert moments, el mateix
evangeli ens ofereix una pista eficaç: «no t’oblidis dels pobres»,
d’aquells que no poden pagar-te amb la mateixa moneda perquè
no poden o perquè no saben. Aquesta intuïció té un gran pes per
als cristians, perquè també la tingué per Jesús, el nostre Mestre,
el qui ens corregeix, el qui ens acompanya i el qui ens ajuda a
situar-nos. Les resistències que nosaltres mateixos posem a
aquest aprenentatge són, una vegada més, oportunitats idònies
per a poder demanar a Déu major determinació o constància en
el nostre camí vers la santedat. El ritme, potser de vegades ràpid
i d’altres lent, amb que anem assimilant i integrant aquestes
lliçons de vida no és suficient indicador per caure en l’eufòria, si
fos el cas, o en el desànim. Cadascú té el seu propi ritme, tan
cert com que cadascú té el seu propi lloc, la seva pròpia missió.
Demanem-li al bon Déu, amb insistència, amb confiança, de
saber identificar el nostre lloc en el món, i al mateix temps que
acceptem les seves correccions, no tenir mandra de validar les
nostres passes al costat dels pobres.

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 31: Carme Bacarises
Jorba. Maria 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
Diumenge 1: 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
Dimarts 3 recordem el testimoni de sant Gregori el Gran (540-604),
monjo i papa, d’una gran profunditat mística, va escriure nombroses
obres i les seves reflexions van influenciar la manera d’entendre el
seguiment de Crist, i de l’evangeli amb serietat i amb una profunda
esperança. Segons la seva pròpia visió el papa era el servent dels
servents de Déu (servus servorum Dei), però allí on va incidir amb
més força va ser en la regulació de la vida pastoral dels preveres. A ell
es deu també la influència de l’aparició del cant gregorià i de la
reforma gregoriana que va modernitzar l’Església i la va situar com a
capdavantera del món cultural del seu temps.

