
 
LECTURA CONTINUADA DE LA BÍBLIA 
diumenge 13è: 1Samuel 20-22 
Dilluns: 1Samuel 23-25 
Dimarts: 1Samuel 26-28 
Dimecres: 1Samuel 29-31 
Dijous: 2Samuel 1-4 
Divendres: 2Samuel 5-9 
Dissabte: 2Samuel 10-12 
diumenge 13è: 2Samuel 13-14 
 
 

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: L’ACOLLIDA» 

La vida és plena de moments ben diversos, alguns són volguts, 
buscats, provocats i d’altres casuals, totalment inesperats. 
Parlem de moments sense oblidar el que afirmàvem la setmana 
passada, la vida d’una persona es coneix per la seva trajectòria i 
no per un sol instant. En tot cas, totes les històries humanes 
s’enforteixen quan en aquests diguem-ne «moments», les 
persones que es troben ho fan de manera positiva, és a dir, 
escoltant-se, intercanviant parers, i en definitiva acollint-se. 
L’evangeli de Jesús proposa insistentment la lògica de l’acollida. 
Així com Déu ens acull tal com som, i així entenem el seu amor 
vers la humanitat sencera, també a nosaltres se’ns convida a 
practicar l’acollida mútua. És el que viu el profeta Eliseu, en la 
primera lectura d’avui, és el que se’n deriva del baptisme que 
hem rebut, segona lectura, i és el que Jesús ens demana a 
l’evangeli. L’espiritualitat cristiana madura és un exercici 
continuat de l’acollida, així ho detectem en la vida monàstica i en 
la vida dels grups hospitalaris, per exemple. En tenim mostres 
ben significatives entre els homes i dones que reconeixem com a 
sants. Ells acullen en la mateixa mesura que es deixen acollir per 
Déu a través de la vida dels homes i dones del seu temps. És a la 
vegada hoste i hostaler, acollit i acollidor. Qui acull és algú que es 
predisposa a moure’s, a posar-se en el lloc de l’altre, i per tant, a 
entendre aquell que té davant seu. Aquesta és la veritable 
dificultat d’una bona acollida: entendre, respectar i estimar 
aquell que tens al davant. És per això, que tota bona acollida no 
pot allunyar-se d’un fort sentit oblatiu, és a dir, de donació del 
que més estimem: les nostres comoditats, els nostres criteris, les 
nostres idees, les nostres seguretats. Algú que actua així no fa 
altra cosa que seguir Jesús ben de prop. En Jesús, hem rebut un 
testimoni ferm d’acollida, bàsicament vers els més pobres, els 
diferents, els marginats, els perduts…vers nosaltres. Demanem-li 
al bon Déu de ser agraïts per l’acollida que ens fa i valents per 
acollir aquell que és diferent i tenim davant nostre. 

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. Pere Claramunt / 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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COM S'HA D'ACOLLIR ELS FORASTERS 
 

1Tots els forasters que es presenten han de ser acollits com el Crist, 

ja que Ell un dia dirà: «Era foraster i em vau acollir. 3Tan bon punt, 

doncs, s’avisi que hi ha un foraster, el superior i els germans el 

sortiran a rebre amb tota l’atenció de la caritat. 4Primerament que 

preguin tots junts, i llavors que s’agermanin amb la pau. 6En fer la 

salutació han de mostrar tota la humilitat a tots els hostes que 

arriben o que se’n van: 7amb el cap inclinat o amb tot el cos 

prostrat a terra, que adorin en ells el Crist, que és el qui reben. 8Un 

cop rebuts els hostes, els duran a pregar, i després el superior, o 

aquell a qui ell ho encomani, s’asseurà amb ells. 9Que es llegeixi 

davant l’hoste la llei divina, perquè s’edifiqui, i després d’això, que 

el tractin amb tota humanitat. 12L’abat donarà aiguamans als 

hostes, 13i tant l’abat com tota la comunitat els rentaran els peus a 

tots. 14Un cop rentats, que diguin aquest verset: «Hem rebut, oh 

Déu, la vostra misericòrdia enmig del vostre temple». 15Que es 

mostri la màxima sol·licitud en l’acolliment dels pobres i dels 

pelegrins, perquè és en ells que s’acull més el Crist; que el respecte 

que infonen els rics es fa honorar d’ell mateix. 21Semblantment, que 

es confiï l’hostatgeria a un germà que tingui l’ànima plena del 

temor de Déu. 22Que hi hagi llits parats en nombre suficient. I que la 

casa de Déu sigui administrada per homes de seny i assenyadament. 

23Que el qui no ho té manat no s’ajunti de cap manera ni parli amb 

els hostes; 24però si els troba o els veu, un cop saludats humilment, 

tal com hem dit, i després de demanar-los la benedicció, que passi 

de llarg dient que no li és permès de parlar amb els hostes. 

 
(Regla de sant Benet, cap. 53, fragments) 


