
 
MES DE JULIOL del 
2019 SANT CRISTÒFOL  
Missa de l’agrupació de sant Cristòfol, 
dissabte 6 de juliol a les 20h (sant 
Antoni) Diumenge 7 de juliol:  
Benedicció de cotxes, motos, i vehicles 
amb rodes, a les 11h davant la porta 
de l’Església (c/sant Antoni, 32).  
A la tarda, a l’ermita de sant Cristòfol, a 

les 18h (santa Maria), rosari i benedicció. 

 

MARE DE DÉU DEL CARME  
Dimarts 16, res del rosari a les 19h a l’Església de santa Maria (santa 
Maria). 
 

SANTA MAGDALENA. FESTA MAJOR  
Novena a santa Magdalena des del diumenge 14 a les 20h a santa 
Maria. La resta de dies la novena serà a les 20h, si no es diu el 
contrari. Missa de festa major, dilluns 22 a les 11’30h (santa Maria). 
 

CINEMA A LA FRESCA  
Diumenge 14 a partir de les 22’30h. 
 

CONFERÈNCIA  
Dijous 18 a les 21h conferència a càrrec de l’actor Joan Botey, 
«L’advocació a Maria Magdalena. Un llibre obert i actual». 
 

MISSA PELS DIFUNTS  
Dimarts 23 a les 10h, a santa Maria. 
 

PREGÀRIA  
Adoració dijous 25 de 20h a 21h (sant Antoni). 
 

MES D’AGOST  
ESPLAI 
Colònies, campaments i ruta de l’1 al 10. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: PROXIMITAT» 

Els fragments dels evangelis que meditem el temps de l’estiu són 
tan intensos i decisius com d’altres que llegim al llarg de l’any. El 
fet que potser haguem canviat de ritme o de lloc ens permet 
d’apropar-nos amb més facilitat, o de que ens arribin amb més 
frescor. De proximitat hauríem de dir avui una paraula, molt 
senzilla, però molt directa. La proximitat es manifesta com una 
clau essencial en el camí de l’evangelització. Cal viure a prop dels 
homes i dones del nostre temps si volem entendre els seus neguits 
i les seves inquietuds, i però sobretot si volem respondre amb 
claredat als interrogants del seu cor. El missioner que no estima la 
terra que ha d’evangelitzar, no podrà mai evangelitzar-la. El 
missioner que vulgui ser significatiu allà on viu escoltarà molt de 
prop el cor de la gent que té al seu costat, per entendre, per rebre, 
per compartir el misteri de la vida, i descobrir com Déu vol fer-se 
present i elevar vers la plena comunió la vida dels seus estimats, la 
humanitat.  
Aquesta lògica missionera interna no és pas nova. Jesús també 
n’era coneixedor. El criteri per descobrir la distància entre les 
persones és mesurat per l’acollida. Hi ha gent que acull i gent que 
no acull. Amb els primers ens descobrim propers i amb els segons 
distants. L’acollida, o el que és el mateix, l’hospitalitat, és una 
actitud pròpiament dels cristians. Jesús acull i es deixa acollir. No 
és fa estrany i no jutja aquell que té al davant. Els qui practiquen 
l’acollida sincera, i els qui es deixen acollir són els qui saben 
escurçar les distàncies. És aleshores quan el diàleg no és fictici, 
sinó amè, fluït, cordial. Jesús ens n’ha deixat bones mostres quan 
dialogava amb la dona samaritana o amb els seus deixebles. Un 
segon signe evident d’aquesta lògica interna de la missió, és el 
creixement de la pau. Aquells que s’acullen amb sinceritat creixen 
en el do de la pau, és a dir, en la convicció de fer el que Déu els 
demana. És una pau molt més intensa que un moment de quietud 
o tranquil·litat, signe cert de la proximitat a la voluntat de Déu.  

Mn. Daniel Palau 



SANT DE LA SETMANA  

HORARIS DE MISSA Divendres 12 recordem el  testimoni del  papa  Lleó I  el  gran (390-461).  

Dilluns, dimecres i divendres a les És  el  primer  dels  papes  anomenat  «el gran».  Fou un home més 
19h. Dimarts i dijous celebració de d’acció que de reflexió, però l’amplitud de la seva  cultura no es pot 
la paraula a les 19h. Dissabte a les menystenir, sobretot a partir dels seus sermons, que tenen com a eix 

                                                              20h.  Diumenge  missa  a  les  12h.                               central el calendari litúrgic, fent gala d’una gran precisió catequètica i 

Totes   les   celebracions   ferials un bon moralista. 
contenen el res de les vespres.  

 

 

INTENCIONS  

Dissabte 6: difunts de la carretera. 
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  

Dissabte   6:   Pere  Fisa  i  Rosina 
Cañellas.  Teresa Roig Perellada / 
Diumenge 7: Salvador Ros i Dolors 
Roca i família.  Joan Ribas.  Josep 
Martí Tor. 
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