
 

 
PROGRAMA DE FESTA MAJOR 

Des de dimarts 14, pregària de la novena a 
santa Maria Magdalena a les 20h. 
 
 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 
Rosari a l’Església de santa Maria a les 
19’30h. 
 
CONFERÈNCIA SOBRE SANTA MARIA 

MAGDALENA 
El proper dilluns 20 de juliol a les 20’30h, «Qui va ser Maria 
Magdalena segons els evangelis?». 
 
DIMECRES 22 
Final de la pregària de la novena a les 11h. 
Ofici de Festa Major a les 11’30h. 
(Cal venir amb la mascareta, guardarem les distàncies requerides). 
 
DIJOUS 23 
Missa de difunts a les 9’15h per tots els qui ens han deixat des de la 
Festa Major de l’any passat. 
 
++++ 
 
PAPA FRANCESC 
El passat dimarts 30 de juny el papa Francesc s’adreçava a 
l’associació de premsa catòlics dels Estats Units i Canadà. I els 
recordava la necessitat que els mitjans de comunicació fossin forts 
per a construir ponts, és a dir, establir espais de diàleg sincer entre 
persones i comunitats. Amb el desig de formar la consciència dels 
joves, a distingir el bé del mal, i poder construir judicis sòlids a partir 
de la presentació imparcial dels fets.  
Cal que els mitjans ajudin les noves generacions a treballar a favor de 
la casa comuna, fomentant valors de complementarietat i 
d’enriquiment mutu. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EQUILIBRI CONSTANT EN LA MISSIÓ» 

L’Evangeli d’avui comença amb un imatge molt suggerent.  Jesús 
s’adreça a la seva gent des d’una barca. No és pas fàcil mantenir-
se dret en una barca. Cal una certa habilitat per mantenir-se dret. 
I aquesta imatge ens evoca tantes i tantes altres situacions de la 
nostra vida que ens demana mantenir-nos en equilibri. La vida 
està plena d’equilibris, perquè a més a més, la vida és sempre 
oscil·lant. I no sóc jo el primer a fer aquesta afirmació. Cap detall 
en els evangelis és imprecís o anecdòtic. Tot té la seva raó, la seva 
explicació. La Paraula de Déu no és infecunda, sempre arriba al 
nostre interior, sempre té la intenció d’ajudar-nos a créixer. Així, 
doncs, Jesús sap mantenir l’equilibri i ens mostra que val la pena 
acceptar el repte de voler viure aquest equilibri, tan necessari, en 
les nostres vides. Per això, és important tenir, com a mínim, un 
punt de referència, millor dos. Jesús tenia a Déu Pare com a 
fonament de la seva vida, i el poble a qui s’adreçava com a segon 
factor del seu equilibri. Vivia de Déu i vivia per apropar el poble a 
Déu. Apropiem-nos nosaltres també d’aquesta doble referència, 
tinguem a Déu, i en el nostre cas, a Jesús, com a fonament 
ineludible del nostre dia a dia, tinguem els nostres 
contemporanis, com aquells amb els qui convivim i fem fructificar 
els nostres talents. No és pas fàcil mantenir-se ferm, dret i 
esperançat, en el món que vivim. Sant Pau ho recorda als cristians 
de Roma. Hi ha moltes situacions desgraciades, molts escenaris 
que provoquen  gemecs i crits de dolor, com la mare quan 
infanta. Però aquestes situacions no són eternes, ja en nosaltres, 
la fe en el Déu de Jesús, ens recorda que l’Esperit de Déu és dins 
també de cadascú de nosaltres per tal de ser alliberats dels 
esclavatges del món present, per tal de viure veritablement com 
a fills i filles de Déu. Demanem-li al bon Déu de voler restar 
dempeus en aquest món nostre, no pas immòbils, sinó 
saludablement oscil·lants, i per tant, realment esperançats en que 
l’Esperit de Déu ens permetrà de viure un equilibri constant. 
                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 15: Carme Bacarises 
Jorba. Isabel Mañas. Marco 
Bonfanti / Diumenge 9: Joan Palau 
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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 15: Esposos Josep Canyelles 
I Dolors Castellví / Diumenge 16: 
Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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LES INTENCIONS DEL COR 
 
Quan es va acabar el sopar dels amics, la Rut notava en el seu 
interior que hi havia un desajustament que li provocava un cert 
neguit. No li agrada mantenir per molt temps la situació de neguit, 
més aviat la Rut examina la causa, mira de trobar alguna connexió 
amb el que ha viscut o sentit per tal d'anar desfent la tensió interior i 
recuperar l'harmonia. 
Va ser per això que no tenia cap pressa per tornar a casa ni que ja 
fos tard, i asseguda a la parada del bus nocturn, va deixar passar-ne 
dos. Volia, si era possible, arribar a casa almenys amb algun enllaç 
afectiu o mental sobre el malestar que vivia. 
 Passen les hores i la situació no s'aclareix. Va entrar molt tard, i de 
puntetes va anar a la seva cambra, esperant que la son almenys 
posés un parèntesi a la seva inútil recerca. Però, no pot dormir i el 
neguit va envaint el cap, ara ja d'una forma poc controlada. 
La Rut examina la situació amb la lògica que empra normalment. 
Però aquest és un camí que no té sortida. Desconeix que el cor té les 
seves intencions, i no s'adona que hi ha intencions mentals i hi ha 
intencions cordials. Les primeres són més fàcils de desxifrar, les 
segones normalment s'amaguen molt endins i el seu procés no té res 
a veure amb el discurs de la intel·ligència.  És important quan 
intentem analitzar el cor, fer un canvi de paradigma. 
Hi ha un fragment de la primera carta de Sant Pau als Corintis que 
val la pena recordar, diu així:  
“no judiqueu res abans d’hora, fins que vindrà el Senyor, que 
il·luminarà allò que és cobert de tenebres i manifestarà les 

intencions dels cors i aleshores cadascú rebrà de Déu l’elogi que 
mereix”( 1Cor. 4, 5 ). 
La Rut al final es va adonar que el neguit naixia del seu cor, era 
quelcom inconcret, difús, existencial, una pulsió intensa i sense 
objecte aparent... i en un moment d’energia total va decidir 
abandonar a Déu el misteri que l’envaïa. Li deia: Tu que coneixes les 
intencions amagades del meu cor, avui cobert de tenebres, no 
esperis, si us plau, a il·luminar-me el darrer dia, ajuda’m ja ara , que 
et necessito.  
  
Jesús Renau sj.  
 
 
 
 


