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ROMERIA A MONTSERRAT
Enguany la Romeria queda reduïda al següent
programa:
QUEDA ANUL·LADA LA PUJADA A PEU A
MONTSERRAT

DISSABTE
11h. Arribada amb cotxes particulars pel matí. Excursió matinal de famílies
(opcional).
14h. Dinar de pic-nic.
17h. Xerrada per matrimonis (sense nens) i adults, a càrrec del monjo Lluís
Planas, «Estimar i deixar-se estimar»
18’45h Vespres al monestir (opcional)
20’30h Sopar de pic-nic
22h Vetlla de pregària al monestir
DIUMENGE
11h Missa conventual (cal sol·licitar entrada, trucant al 938 777 777)

«LÒGICA DE L’EVANGELI: SIMPLICITAT I ABUNDÀNCIA»

Jesús es mou en la lògica de la simplicitat i l’abundància. No hi ha res
que ajudi més la nostra vida cristiana que el fet de ser senzill. La
simplicitat és sinònim de claredat, d’acceptació i de força. El beat
Ramon Llull fou qui emprà aquest terme en la seva obra «Romanç
d’Evast i Blanquerna» . El protagonista d’aquest escrit, Blanquerna,
fill d’Evast, és un jove que es posa en camí per tal de trobar una
major perfecció en la seva vida espiritual. En el seu camí, sempre
segons la narració de Llull, arriba a ser abat d’un monestir, i papa de
l’Església, responsabilitats que li permeten de prendre decisions de
gran importància. En un moment de la narració Llull, en boca del seu
personatge Blanquerna parla de Déu i el descriu com «essència
simple, acte pur sense fi i sense començament». A Déu li atribuïm la
qualitat de la simplicitat, i el creient és aquell que la desitja i la busca
al llarg de la seva vida. No s’entén pas la simplicitat amb un matís de
debilitat, dolcesa o una cera tebiesa espiritual. Al contrari, la
simplicitat és associada a la fortalesa, a la claredat, a la
transparència. Més endavant amb el temps, ja en el nostre segle XX,
alguns ambients situaven aquest terme per referir-se a gent de
condició intel·lectual pobra. Però no és pas el sentit de l’actitud de
Jesús, que lloa i enalteix els qui són senzills, humils, atents a la
presència del Regne en el cor dels homes. Aquells homes i dones
que procuren de viure de manera simple no perden pas el temps,
perquè de fet són els qui estan atents al pas de Déu per les seves
vides, i gràcies a la menor presència de destorbs entenen i viuen en
la major abundància de les benaurances. En aquest cas ens referim a
la benaurança implícita que proposa Jesús en l’evangeli d’aquest
diumenge: «feliços aquells que viuen el perdó, perquè seran lliures, i
per això, es trobaran més a prop de Déu». Déu ha triat els senzills i
s’ha amagat als savis i als entesos, va començar per fer-se notori
entre pastors, continuant per pobres, malalts, pecadors, viudes,
infants…sempre al costat dels més petits. Aquests són els qui capten
la riquesa de la simplicitat i la nova abundància que neix de l’Amor.

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.
Ignasi Serra.

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

PREGÀRIA DEL PERDÓ
Pare,
perdó per les coses mal fetes que he fet: donar puntades de peu,
fer enfadar els monitors,
fer enfadar els meus amics,
per les paraulotes que he dit.
Gràcies, per les coses ben fetes: ajudar un company,
deixar el meu material en els tallers, ajudar els altres,
deixar jugar a tothom.
Pare, fes que cada dia les coses vagin millor. Ajuda’m a
comprendre els altres
i dóna’m la força d’estimar.
Ajuda’m a superar les meves equivocacions.
Enric Puig, sj

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.

«Déu de pau, tu no vols per a nosaltres la tenaç inquietud, sinó
un humil penediment de cor que és com un impuls de confiança
que ens permet dipositar en tu les nostres faltes. I, a poc a poc,
descobrim una pau del cor a la llum interior del perdó».

germà Roger de Taizé
++++++++++++++++++++++++++++

