
 

LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
diumenge de la Trinitat: 2 i 3 Joan 
Dilluns: Josuè 1-4 
Dimarts: Josuè 5-8 
Dimecres: Josuè 9-12 
Dijous: Josuè 13-16 
Divendres: Josuè 17-19 
Dissabte: Josuè 20-24 
diumenge de Corpus Christi: Jutges 1-3 
 
 

NOTA DELS BISBES AMB SEU A CATALUNYA 
Al sofriment personal i familiar que ens està provocant la pandèmia del 
Covid-19 s’hi ha afegit una nova crisi de gran importància social i 
económica. Davant el patiment provocat per aquesta crisi, l’Església no 
pot romandre insensible al dolor que pateix la societat, persones i 
famílies, a conseqüència de conjuntures econòmiques i socials. Els 
Bisbes desitgem transmetre aquest missatge per mirar el futur amb 
esperança: 
-No ignorem la complexitat del problema, però sí que expressem la 
nostra solidaritat amb les persones afectades. 
-La Doctrina Social de l’Església defensa una economia al servei de la 
persona humana. Una economia que garanteixi a les persones un treball 
digne, amb un salari digne que permeti l’accés a un habitatge digne i al 
sosteniment familiar.  
-Els Bisbes fem també una crida a un canvi de paradigma per tal que 
tota la societat participi activament en el desenvolupament i la realització 
de projectes de futur que tinguin com a base una indústria més potent i 
capdavantera, amb la creació de sinergies internacionals. Cridem, 
doncs, al treball conjunt dels investigadors, economistes, tècnics de tota 
mena, etc., 
-Avui és més necessari que mai que la iniciativa privada i la pública 
vagin de la mà per fer possible un nou ressorgiment econòmic i social en 
què tothom pugui trobar les seves oportunitats. 
-Instem tots els catòlics i persones de bona voluntat, particularment 
aquells amb més capacitats i responsabilitats, a col·laborar en una 
reflexió més aprofundida i creativa i a posar els recursos a l’abast de la 
societat per construir una economia més justa i equitativa. 
-L’Evangeli de Jesús ens inspirarà per dur a terme una transformació 
radical de vida, amb el seu missatge de justícia, esperança i fraternitat. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL PA DE VIDA» 

Jesús utilitza imatges senzilles per tal de ser comprès. A la imatge 
del «pa partit» associa la seva vida. I nosaltres, així, som 
convidats a ser també «eucaristia». El «pa partit» és signe 
d’entrega de la vida, és signe de festa, és signe d’esperança. 
L’Eucaristia és aliment espiritual que ens refà enmig dels nostres 
cansaments i les nostres lluites, dels nostres projectes i de les 
nostres aspiracions. Déu, en el seu Fill, ens deixa penyora de la 
seva promesa: «seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món». 
El seu lliurament ha estat en benefici nostre, per sostenir-nos, 
per acompanyar-nos. L’Eucaristia no és pas aliment pels qui som 
perfectes, sinó pels qui defallim. Això no ens avergonyeix, ni molt 
menys. Participar de l’Eucaristia, alimentar-nos del «pa partit» 
que és Jesús mateix, ens omple la vida. I això no és perquè 
siguem tocats interiorment d’una manera especial, aquesta 
manera de valorar les coses per les emocions que ens causen, no 
pot ser l’únic criteri de les nostres vides. Cal afermar la nostra fe, 
en el criteri de la fidelitat, i no tant del sentiment. L’Eucaristia és 
expressió de fidelitat. Déu és fidel a estimar-nos, a donar el seu 
Fill, a omplir la nostra vida del seu Esperit Sant. Nosaltres volem 
ser fidels, fent de la nostra vida un signe sincer de donació, de 
comunió amb Déu i els germans. La més gran de totes les festes 
per un amic de Jesús és la trobada amb Ell. I això es produeix en 
l’Eucaristia, que està revestida de melancolia, però també de 
bons records i d’esperança. Jesús s’acomiada, i convé que així 
sigui, perquè nosaltres puguem créixer en l’exercici de la nostra 
llibertat. Però Jesús es queda, no ens abandona. I aquest 
«quedar-se» de Jesús no té preu. És un regal que anomenem 
«comunió». L’Eucaristia és manifestació de l’esperança certa que 
Déu segueix construint el seu Regne a través nostre, i tenint-nos 
molt en compte. No som instruments anònims, sinó homes i 
dones, estimats, volguts, apreciats. L’esperança d’un món nou, 
d’una vida nova, s’enforteix en cada celebració de l’Eucaristia. 
Siguem, doncs, «pa partit», visquem l’Eucaristia. 

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 13: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 14: Gil 
Macabeo. Jacqueline Mercedes de 

los Santos. 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 13: Esposos Josep Canyelles 
i Dolors Castellví. Tuietes Valls 
Diumenge 14: Montserrat Boltà 
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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LLOANCES AL SANTÍSSIM SAGRAMENT  
 

Beneït sigui Déu. 
Beneït sigui el seu Sant Nom. 

Beneït sigui Jesucrist, Déu i home vertader. 
Beneït sigui el Nom de Jesús. 

Beneït sigui el seu Sacratíssim Cor. 
Beneïda sigui la seva Preciosíssima Sang. 

Beneït sigui Jesús en el Santíssim Sagrament 
de l’Altar. 

Beneït sigui l’Esperit Sant Paràclit. 
Beneïda sigui l’Excelsa Mare de Déu, Maria 

Santíssima. 
Beneïda sigui la seva Santa i Immaculada 

Concepció. 
Beneïda sigui la seva gloriosa Assumpció. 

Beneït sigui el nom de Maria Verge i Mare. 
Beneït sigui Sant Josep el seu castíssim 

espòs. 
Beneït sigui Déu en els seu Àngels i en els 

seus Sants. 
 

 

 
 


