
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 divendres 16 d’agost el papa Francesc enviava un comunicat 
en ocasió del 40è aniversari de l’encontre «per l’amistat dels pobles». 
En aquest gest expressava el seu desig de que aquest encontre fos 
l’oportunitat per fixar els rostres, fent experiència de la pròpia 
identitat, especialment en una època com l’actual on l’anonimat, és a 
dir, l’ocultació dels rostres, és una tendència massa generalitzada que 
priva les persones d’una autèntica relació entre elles.  
I els cristians no poden ser dels qui s’amaguen, tot el contrari, serem 
testimonis creïbles, originals, únics, «si el nostres rostre és el mirall 
del rostre de Crist ressuscitat. I això serà possible si creixem en la 
coresponsabilitat amb Jesús». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: OBRIR-SE» 

Una manera ensopida d’afrontar el repte de la vida és posar-se a 
la defensiva, mirar de protegir-se. En certs moments té una 
certa raó de pes, especialment quan per causa de la fe som 
injustament jutjats, considerat i fins i tot perseguits. Amb tot, 
l’actitud del tancament no és pròpia dels cristians. No hem 
vingut a construir murs de defensa, sinó ponts d’encontre. I 
aquest desig de compartir el misteri de la vida ens ha de dur a 
una sincera actitud de goig i d’alegria pel fet d’adonar-nos que 
som molts, de fet tots, els qui som cridats a la salvació. D’aquí 
neix una actitud perspicaç i intel·ligent d’obrir-se. Aquest gest té 
molt a veure amb el que el papa Francesc descriu amb 
l’expressió «Església en sortida», es tracta d’«un anar més 
enllà», però mantenint-nos fidels a la proposta de Jesús, la de 
caminar en la llum, la justícia, la veritat, la vida i la saviesa que 
rebem de l’Esperit Sant. Es tracta d’obrir les portes del propi cor, 
de la pròpia existència per compartir el goig i l’alegria de la 
salvació rebuda. Aquest fet ens introdueix en un camí 
d’humilitat profund i real, perquè així fem realitat el mateix 
evangeli, «vindrà gent d’orient i d’occident, del nord i del sud i 
s’asseuran a taula en el Regne de Déu». Obrir-nos és 
universalitzar la proposta de Jesús. Perquè de fet és així mateix 
com Déu ho vol i és això mateix el que Déu vol, que tot el seu 
poble sigui «un poble de pobles» que anunciï arreu la glòria de 
Déu, que no és altra que la vida dignificada dels homes i dones 
amb els qui compartim l’existència. Estimats, no desestimem les 
paraules de l’Evangeli, ni les seves argumentacions i tampoc les 
conclusions a les que arribem, doncs ens poden corregir d’alguns 
plantejaments i opcions erronis. Siguem dels qui acceptem 
aquest camí d’humilitat, pel qual la nostra fe es purifica, 
s’enforteix i il·lumina amb més intensitat les nostres passes. 
Demanem-li al bon Déu un gest senzill, però molt sincer, obrim-
nos a Déu. El fet de creure és obrir-se, i fer-ho amb valentia. 

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 24: 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 25: 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 proper divendres 30 d’agost, recordem el testimoni de la 
beata Maria dels Àngels Ginard Martí (1894-1936). Va néixer a 
Mallorca, i va morir màrtir a Madrid. Era la tercera de nou fills, la seva 
joventut  fou de treball en la confecció de barrets de senyores, per tal 
d’ajudar econòmicament la seva família. En el seu primer intent 
d’entrar en un convent de jerònimes a Mallorca, els seus pares la van 
dissuadir, però passats uns anys entrà en el convent de les zeladores 
del culte eucarístic de Mallorca, l’any 1921. Poc després fou 
destinada a Madrid, i allí fou que en l’esclat de la guerra civil tinguñe 
oportunitat de donar testimoni de la seva fe amb un gest de noblesa i 
amor a la veritat. Fruit d’aquesta situació de guerra s’amagà en una 
casa, vestida de seglar, i a les represàlies que sofriren les persones 
d’aquella família protectora, ella mateixa reconegué la seva condició 
de consagrada, per alliberar a tots els infants, nois i noies d’aquella 
família de la persecució ideològica. 
 
 
 
 
 


