
 
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: DESCANSAR» 

Hi ha pensadors actuals que parlen de la nostra època i sobretot 
de la nostra gent com d’una «societat cansada». Serà cert o no, 
però caldria afegir-hi un matís molt sentit, massa, el d’una 
«societat queixosa». En tot cas, l’evangeli d’avui, que és 
proposta de vida, ens convida a saber i a voler descansar. En 
sabem? No n’estic tan segur. Quants cops hem sentit allò de 
«necessito vacances de les vacances». El papa Francesc adverteix 
als preveres a què vulguin descansar de debò, doncs massa 
sovint cauen en un activisme esgotador. Cal, diu el papa 
Francesc, voler descansar de les aglomeracions de gent i gent; 
Jesús necessitava d’aquells moments de soledat per tal de 
compensar una activitat molt intensa, i també a vegades, 
frenètica. Cal, també, descansar de la mateixa activitat; Jesús no 
actua sempre, també es desplaça, contempla la vida. Allò que 
diem oci és també necessari. Es tracta d’un temps per 
l’enriquiment personal. Que bo és aquell descans personal que 
serveix després per emprendre de nou una vida cristiana més 
generosa, més intensa, més servicial. I Cal, també saber 
descansar d’un mateix. Aquesta tercera dimensió no 
s’aconsegueix sempre, potser és la més difícil, perquè ens 
enfrontem a la nostra pròpia soledat, i per això ens cal una vida 
plena. És el moment de demanar una vida plena, realitzada, 
madura. El descans d’un mateix és practicat per Jesús 
intensificant la seva relació d’amistat amb Déu, el Pare. Vet aquí 
un camí per descobrir amb més calma no la buidor, sinó la 
plenitud a la que estem cridats.  
Déu no es cansa de nosaltres. El bon Déu ens permet de poder 
descansar als seus braços. Amb Ell trobem el repòs que tan 
desitgem. No és cap contra sentit, sinó d’una acceptació i una 
adhesió sincera a la seva voluntat. Quan la nostra voluntat i la de 
Déu coincideixen el cansament no és tal, perquè descobrim 
veritablement el sentit de la nostra vida. Aprenguem a descansar 
aquest estiu. Serà beneficiós per 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. 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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SOBRE EL DESCANS 
 

Saber descansar és una part molt important de la saviesa. Hi ha 
tres formes generals de descans: desconnexió, acceleració i 
comunicació. Totes ens ajuden segons situacions i 
circumstàncies. 
Quan Jesús ens va dir: “veniu a Mi tots els que esteu cansats i 
afeixugats...” ens invitava al descans comunicatiu. Però no el 
comunicatiu normalitzat... sinó el descans comunicatiu a fons. 
Anem a suposar que tu estàs cansat o cansada. Anem a suposar 
que no es tracta únicament de manca de son. Anem a suposar 
que hi ha quelcom dur a la teva vida, una trencadissa 
fenomenal,  l’angoixa del pronòstic incert, l’abandonament d’una 
persona que estimes....etc. O infinites situacions semblants, 
pròpies de tot ésser humà que viu en el nostre mon. 
Saps que desconnectant congeles una estona el tema, ni que en 
el fons hi ha sota les brases, el foc encès. Ja n’has provat tantes 
de desconnexions!!. També has après una cosa important, 
accelerar el ritme, evadeix, et provoca vibracions a tota velocitat... 
i  al final... què passa al final ? Quina buidor!! 
El descans que desitja el teu cor és de comunicació. Possiblement 
més enllà de mots i discursos. No, “hola, què tal? Va bé tot? Jo 
també...” Saps que una mirada entenedora val més que tres hores 
de ja, ja, ..je,  je...etc. 
Per fi, encara que de nit, vas entrant en el silenci interior. Molt 
sorollós, per cert, al començament. Però mentre t’hi vas ficant com 
qui baixa pel camí d’una cova al costat d’un rierol sota terra, tot va 
callant. Cada cop sents més el pas de l’aigua de vida. Aquella del 
qual parlava Jesús a la samaritana. 
I el descans de fons arriba. A la fosca. En la fe. En soledat 
aparent. Tot hi és, però callat. Saps que vius. Oh, misteri de 
Pasqua, Ell és amb tu, i et mira. 
Insisteixo,.... de nit. Saps que et mira i calla. No li fan falta 
paraules, li basta la presència. I, per fi, descanses en la 
comunicació essencial de la comunicació rebuda. Una pregària 
regalada per amor. 
 

(Jesús Renau sj.) 


