
MES DE JUNY del 2019 

CONSELL PARROQUIAL 
Dimarts 25 a les 17h (santa Maria). 
Dimarts 25 a les 20h (sant Antoni). 
 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 26 a les 20h, (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA 
Dijous 27 a les 19h, adoració (sant 

Antoni). 
 
ESPLAI 
Festa final de curs el dissabte 29 de juny al carrer de sant Antoni a 
partir de les 14’30h. 
Inscripcions per les activitats d’estiu (colònies, campaments, ruta), 
cada dissabte a ca la Badia de 17h a 19h, en els actes de l’esplai i 
també per Festa Major). Les dates són de l’1 al 10 d’agost 
 
MES DE JULIOL del 2019 

SANT CRISTÒFOL 
Missa de l’agrupació de sant Cristòfol, dissabte 6 de juliol a les 20h 
(sant Antoni). 
Benedicció de cotxes, motos, i vehicles amb rodes, a les 11h davant la 
porta de l’Església (c/sant Antoni, 32). 
Rosari i seguidament benedicció de cotxes a l’ermita de sant 
Cristòfol, a les 18h (santa Maria). 
 
MARE DE DÉU DEL CARME 
Dimecres 17, res del rosari a les 18’30h davant la capella del Carme 
(sant Maria). 
 
SANTA MAGDALENA. FESTA MAJOR 
Novena a santa Magdalena des del dissabte 13 a les 19h a santa 
Maria. 
Missa de festa major, dilluns 22 a les 11’30h (santa Maria). 
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«UNA TRADICIÓ MOLT TRADICIONAL» 

Avui diumenge celebrem la festa del Cos i la Sang de Crist. Es tracta 
d’una festa ben tradicional per a molts dels nostres pobles, tan 
d’interior com de costa. Molts carrers i places d’aquests indrets 
s’engalanen amb catifes plenes de colors, de motius d’alegria i de 
festa. La raó d’aquesta festa és l’Eucaristia, que és ni més ni menys 
que el centre de la nostra vida cristiana. «Tot per Jesús», podria ser 
un bon lema per a una jornada d’aquest tipus. 
En la celebració de l’Eucaristia trobem expressada la nostra identitat. 
La litúrgia, que no té res de monòtona, encara que sembli sempre 
igual, vol ser el llenguatge universal per a tots els cristians d’arreu del 
món, amb el qual puguem rebre la bona notícia de l’entrega, mort i 
resurrecció de Jesús. És el record del darrer sopar, però és també la 
seva actualització, per això en diem «memorial», perquè Jesús no és 
només un record, sinó una realitat present en el nostre avui. La 
litúrgia té aquesta força, no és una acció teatralitzada, no fem un 
drama, ni molt menys una comèdia, res d’això. De fet, invoquem, 
demanem, acollim la presència de l’Esperit Sant, per tal que faci 
present enmig nostre Jesús. 
La certesa d’aquesta presència ve corroborada en nosaltres pel goig i 
l’alegria d’haver rebut Jesús, és a dir, per una major disponibilitat a 
viure com Déu ens demana, i per tant, en una sensibilitat més aguda 
envers els pobres i necessitats. Aquests foren sempre els volguts, els 
desitjats i els estimats per Jesús. Fos quina fos la pobresa que els 
tocava de viure, Jesús no s’allunyà mai dels més ferits, dels més 
febles. Vet aquí «la tradició» veritable, aquella que ens ajuda a viure 
l’Amor de Déu, rebent-lo i donant-lo especialment als més senzills, 
però sense cap mena d’exclusió, fent de la nostra vida un servei 
generós ple d’esperança en Déu; aquella que ens impulsa a rebre el 
misteri de Déu, però també a anunciar-lo amb la nostra vida sencera, 
convertint-nos en missioners les 24 hores del dia, cada dia de la 
setmana; aquella que ens permet de celebrar la vida plens de joia i 
d’alegria per un regal tan gran, que Déu ens estima infinitament. 

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 22: Carme Bacarises 
Jorba.  
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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 23: Lluís Roca. Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor.  
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SANT DE LA SETMANA 

El proper dimarts recordem a sant Màxim de Torí (de finals del segle 
IV i principis del segle V). Malgrat les poques dades històriques que 
s’han pogut recollir d’aquest testimoni de Jesús, és molt possible que 
assistís al concili de Tori l’any 398. Les seves reflexions teològiques 
van girar entorn de Crist i l’Església, així com el seu sentit pastoral, 
com expressió de la seva síntesis personal. 
 

 


