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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

Parlant dels pobres, el papa Francesc, afirma al text «Estimada
Amazònia» 63: «L’autèntica opció pels més pobres i oblidats, al
mateix temps que ens mou a alliberar-los de la misèria material i a
defensar els seus drets, implica proposar-los l’amistat amb el Senyor
que els promou i els dignifica. Seria trist que rebin de nosaltres un
codi de doctrines o un imperatiu moral, però no el gran anunci
salvífic, aquest crit missioner que apunta el cor i dóna sentit a tota la
resta. Tampoc no podem conformar-nos amb un missatge social. Si
donem la vida per ells, per la justícia i la dignitat ells mereixen, no
podem ocultar-los que ho fem perquè reconeixem Crist en ells i
perquè hem descobert la immensa dignitat que els atorga el Pare
Déu que els estima infinitament».

«LÒGICA DE L’EVANGELI: RESISTÈNCIA COM A SIGNE D’ESPERANÇA»

Continuem amb les paràboles de Jesús dedicades al Regne de
Déu. Ja sabem que les situacions a la vida són molt diverses.
Podem dir que tots som un veritable mosaic. Hi ha peces de totes
les mides, de totes les formes i de tots els colors. Som un divertit
conglomerat, a vegades formós i en d’altres ocasions ben caòtic.
Jesús ens acompanya i ens adverteix de la realitat del mal, en la
imatge del jull. Ho fa per enfortir la nostra esperança en el
creixement del Regne de Déu.
És curiós que Jesús no aconsella actuar sota l’efecte de l’impuls
nerviós. Jesús indica la necessitat de saber trobar el moment, el
bon moment, aquell en el que es podrà actuar amb serenitat, i
amb les menys equivocacions possibles. Les reaccions de defensa
davant el mal, han de ser clares i contundents, però també
mesurades i realment efectives. Tot té el seu temps. No siguem
dels qui ens neguitegem per falta de resultats pastorals, però
tampoc dels qui ja vivim satisfets pels minsos resultats
aconseguits. La paciència és sempre una bona aliada de la
pastoral, de la vida cristiana. I l’ambició un bon motor per tal de
que la missió d’escampar el Regne de Déu no quedi només en
boniques paraules. Entre paciència i ambició, em permeto
d’apuntar la lògica de la resistència, com expressió d’ambdues
actituds. La vida cristiana no és lineal, sinó que més aviat la
podem descriure a onades. Mantenir-se dalt l’onada és el que
hem de fer. És a dir, mantenir-nos sota la influència de l’Esperit
Sant, que a tots ens atorga els talents oportuns per veure com el
Regne de Déu es va fent realitat, va desplegant-se en nosaltres, i
ens va regalant el fet de donar i ser fruits del mateix. Donem-nos
temps per a veure com segueix creixent en nosaltres i els qui ens
envolten el Regne del Pare. Deixem de costat els impulsos
nerviosos, aquells que ens redueixen a éssers de reaccions
simples, és a dir, reaccionaris. Siguem dels qui prenem temps, i
resistim com a signe de veritable esperança.

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

PER LA NATURA
Pare bo, que vas crear totes les coses
i ens vas donar un món tan bel!.
Et demano perquè els homes
sapiguem cuidar la teva creació.
Que respectem la vida deis animals, dels boscos.
Que no abusem de la natura
ni l'embrutem amb contaminació.
Et demano pels qui
defensen les belleses naturals,
les especies en extinció,

++++++++++++++++++++++++++++

pels qui treballen per un món més net.
Et demano també perquè totes les persones

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.

puguin gaudir de la natura
i els béns que ella ens dóna.
Que no li falti a ningú l'aliment
que Tu ens vas donar
amb generositat per a tots.

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.

++++++++++++++++++++++++++++

Pare bo, ajuda'ns a conservar el planeta
i a repartir les riqueses de la naturalesa
per a benefici de tots.
Que així sigui. Senyor!

