
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 
En l’angelus de la setmana passada, diumenge 28 de juliol, el papa 
fent referència a l’Evangeli descrigué la pregària com una dimensió 
essencial de Jesús, el Mestre. La intensitat, però sobretot la intenció 
de la pregària per Jesús és més que notable, de tal manera que cada 
acció, segons la comprensió de la vida mateixa de Jesús, ha d’anar 
precedida i acompanyada de la pregària.  
El fet més curiós és que Jesús prega d’una manera nova, des del cor, 
amb el cor, fins el punt d’anomenar Déu d’una manera totalment 
íntima, amb el nom de «Pare», un signe ple de novetat, d’atreviment, 
de confiança i sobretot d’esperança. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: COMPLEMENTARIETAT» 

Aparentment sembla que sigui molt fàcil destruir i molt difícil 
construir. Les nombrosíssimes incidències de les nostres vides 
poden ser llegides com a possibles desavantatges, però també 
com a bones oportunitats. Ens cal, sempre, com a missioners 
convidats per Déu mateix a ser actors protagonistes de la 
construcció del Regne de Déu, dels qui llegim atentament en la 
nostra vida la presència de l’Esperit Sant, i ens deixem guiar per 
Ell. El Déu de Jesús, savi i bo, confia plenament en cadascú de 
nosaltres. Som cridats a aportar el millor de nosaltres mateixos 
en bé de la missió, mirant vers el futur, confiant sincerament i 
definitivament en Déu i no a viure esclaus de les nostres 
diferències o ferits pels nostres enfrontaments. 
Un dels cansaments més habituals ens arriba pel fet substituir el 
Déu en qui creiem per altres déus. Un dels més ferotges del 
nostre món és el «déu-diner». Els diners mai satisfan plenament 
el cor de l’home i sempre taquen el seu esperit, provocant 
recels, enveges, sospites i desconfiances. Siguem molt astuts a 
transformar les nostres vides en escenaris plens de noves 
oportunitats per tal de créixer com a veritables fills i filles de 
Déu, que no troben sinó en Ell, la plena i única absoluta 
realització del projecte de vida, i per tant, que no viuen 
sotmesos als «falsos déus» que el nostre món de vegades tan ha 
entronitzat, com per exemple el «déu-diner», «déu-prestigi», 
«déu-cos», «déu-relax», «déu-diversió»...Siguem encara molt 
més astuts a retrobar en tots la força de la complementarietat. 
El cristianisme no és una religió que ens convidi a la 
competitivitat, ans el contrari. Viure el nostre seguiment de 
Jesús ens ha de portar a viure complementàriament, i per tant, a 
enriquir-nos mútuament gràcies als talents compartits entre uns 
i altres. No hi ha riquesa més preuada que poder descobrir en 
els altres, especialment en aquells que diuen que tenen fe uns 
que podem anomenar germans. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
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 3: Difunts de la família 
Claramunt-Ribé. Lourdes Guim. 

Carme Bacarises Jorba / Diumenge 4: Salvador Garcias i Margarida 
Cañellas. Pere Vendrell i família. Difunts de la família Ponsà-Escala. 
Hanne Figueras Reder.   
 
 
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 3: Pere Fisa i Rosina 
Cañellas. Mª Àngels Pla / Diumenge 
4: 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 
Santa Mary Mackillop (1842-1909), nascuda a Austràlia, és la primera 
santa d’aquest país. Va fundar la congregació de les josefines, 
anomenades exactament «germanes de san Josep  del sagrat cor de 
Jesús». Des de l’any 2013 és copatrona d’aquest país d’Oceania, i la 
seva fundació tingué una cura molt especial per l’educació dels 
infants més necessitats, així va construir la seva primera escola en un 
estable.  
 
 
 
 


