
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
diumenge 12è: Rut 1-4 
Dilluns: 1Samuel 1-3 
Dimarts: 1Samuel 4-7 
Dimecres: 1Samuel 8-10 
Dijous: 1Samuel 11-13 
Divendres: 1Samuel 14-15 
Dissabte: 1Samuel 16-19 
diumenge 13è: 1Samuel 20-22 
 
 

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: EVIDÈNCIES» 

La vida d’una persona es defineix per la seva trajectòria i no pas 
per un moment puntual. Això ho sabem tots, però ho oblidem 
sovint en el nostre dia a dia. Això ve dit, justament a tall de 
l’evangeli d’aquest diumenge que ens ofereix, així ho podríem 
anomenar, una lògica evangèlica de les evidències. Una d’elles és 
l’existència de la por. Tal és la seva força i el seu misteri que fins i 
tot, pot arribar a trasbalsar i paralitzar la vida del creient, i de 
qualsevol individu davant allò desconegut. El primer pas per 
afrontar-la, per conviure-hi, i fins i tot, per superar-la, és 
reconèixer la seva presència. El simple fet de detectar 
l’existència de la por ens porta, generalment després d’un 
temps, a una bona convivència amb ella. El seu origen és ben 
divers. El fragment de l’evangeli ens en parla; de vegades la 
trobem pel simple fet de voler amagar coses de nosaltres 
mateixos, per què? vergonya? prudència? inseguretat? Existeix 
també aquella por, jo parlaria més aviat d’un impacte sobtat, 
dels qui queden impressionats per accions inesperades dels qui 
ens envolten. Això ens porta a recordar alguna cosa que ja hem 
dit en d’altres ocasions: les persones, totes, som 
impressionables. Sigui com sigui, Jesús no ens vol empetitits per 
l’existència de la por. Déu ens coneix i ens reconeix. Déu ens ha 
estimat, ens estima i seguirà estimant-nos. Ara la qüestió és: què 
és més evident, la meva por o l’Amor que Déu em té? M’agrada 
recordar que el camí de les evidències és un camí de vegades 
discret, senzill, petit, que recorrem a poc a poc, que ens permet 
d’assaborir cada instant, és un camí que ens construeix 
lentament, a foc lent; és un camí que demana una força especial 
per transitar-lo, em refereixo a la fe, que arriba a la vida de 
cadascú de maneres diverses, però que agafa el to idoni en cada 
passa. Tornem, què és més evident per a mi? Ignorar la por serà 
una temeritat, com també donar-li més espai en la pròpia vida; 
oblidar l’Amor de Déu i la seva proximitat, no serà també 
descuidar-nos d’Algú molt evident per a nosaltres? 

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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TU ETS AMB MI 

 

Tu ets la meva muralla,   
el meu castell.   
I meva alegria:   
Tu em fas feliç!  

 
He deixat enrere els ídols  

que vaig tenir,   
no els duré cap més ofrena,   
tampoc diré els seus noms!  

 
A les nits Tu m’instrueixes,   

em dónes seny;   
i jo sempre et tinc present...   

al meu costat!  
Ho celebro i en faig festa   

a dins del cor   
i reposo confiat   

perquè...  
 

Tu ets amb mi   
mai no em deixaràs.   

Tu em guiaràs en el camí   
Em dónes la mà... (2)  

 
Aquesta part deliciosa   

que m’has triat   
és la meva única herència  

i m’ha encisat el cor.  
 

Sé que Tu no m’abandones  
enmig dels morts,  

el camí que duu a la vida  
faré al teu costat  

 

 

 


