
 
 
PREGÀRIA 
Divendres 5 de febrer a les 18h. Preguem amb 
la creació (santa Maria). 
 
 
 
 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 
20/01/2021 

 
A través de la oración, la Palabra de Dios viene a vivir en nosotros y 
nosotros vivimos en ella. La Palabra inspira buenos propósitos y sostiene 
la acción; nos da fuerza, nos da serenidad, y también cuando nos pone 
en crisis nos da paz. En los días “torcidos” y confusos, asegura al 
corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques 
del maligno. 
 
Así la Palabra de Dios se hace carne —me permito usar esta expresión: 
se hace carne—  en aquellos que la acogen en la oración. En algunos 
textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican 
tanto con la Palabra que, incluso si quemaran todas las Biblias del 
mundo, se podría salvar el “calco” a través de la huella que ha dejado 
en la vida de los santos. Esta es una bonita expresión.  
La vida cristiana es obra, al mismo tiempo, de obediencia y de 
creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser 
creativo. Obediente, porque escucha la Palabra de Dios; creativo, 
porque tiene el Espíritu Santo dentro que le impulsa a practicarla, a 
llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado 
en parábolas, con esta comparación: «Así, todo escriba que se ha hecho 
discípulo del Reino de los Cielos es semejante al dueño de una casa que 
saca de sus arcas —del corazón—  lo nuevo y lo viejo» (Mt 13,52). Las 
Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable. Que el Señor nos 
conceda, a todos nosotros, tomar de ahí cada vez más, mediante la 
oración. Gracias. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: UNA AUTORITAT MAI VISTA» 

Ha començat la campanya electoral. La situació global sembla que no 
afavoreixi gens l’interès pel bé comú. L’individualisme ha calat molt 
en les nostres societats. I el cansament social està tan estès que els 
mitjans d’informació no ajuden a oxigenar l’ambient, reincidint amb 
notícies molt repetides. Tothom mira de sortir-se’n com pot, i això, 
per un costat sembla lògic perquè no hi ha més remei que treure’s les 
castanyes del foc, però per l’altre ens deixa molt orfes d’una 
comprensió que sempre havia estat molt present en els nostres 
plantejaments de fe: el fet comunitari. En aquest context convuls 
seguim vivint la nostra fe, i confiant plenament en descobrir Déu en 
les nostres vides. Així, llegim l’evangeli d’aquest diumenge en el que 
Jesús actua amb autoritat. Un estil conegut, però amb un regust 
diferent. Jesús no imposa el seu criteri ni tampoc ofega la nostra vida 
amb la seva actuació. Jesús provoca en nosaltres un procés 
d’alliberament que desitgem per nosaltres. La proposta de Jesús 
passa pel reconèixer veritablement qui és l’altre, i per tant, per situar 
cadascú en el seu lloc. Aquesta manera d’actuar porta la inscripció 
profunda d’un lideratge positiu, engrescador, esperançat. Jesús és la 
nostra llibertat, i qui ens allibera, perquè és qui ens coneix, ens 
estima, i sobretot, ens escolta. El cultiu d’aquesta actitud senzilla, i 
quotidiana, d’escoltar permet forjar lideratges positius. Qui és avui 
aquell que escolta amb atenció els immigrants i els residents? Els 
malalts i els sans? Els aturats i els empresaris? Els joves i els avis? … 
Feliç aquell que escolta, no per imposar el seu criteri, ni per actuar 
estratègicament segons la conveniència del moment, sinó per trobar 
camins de diàleg, de germanor i de llibertat entre uns i altres. Jesús 
és el nostre bon pastor, model suprem, en aquesta capacitat de no 
viure lligat al què diran, sinó d’actuar i comunicar la voluntat mateixa 
de Déu amb total convenciment i llibertat. Jesús actua i comunica 
l’Amor de Déu, aquell que ens allibera de la por, de l’individualisme i 
de tots els cansaments acumulats, amb una autoritat mai vista. 

 

Mn. Daniel Palau 
 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts missa compartida a 
les 19h. Dijous adoració al 
santíssim a les 19h. Dissabte a les 
20h Diumenge missa a les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 30: Carme Bacarises 
Jorba. Família Aregall-Puigderajols 
/ Diumenge 31: José Torneiro. 
Romilda Dotto. Carmen Balaguer. 

Matías Valenzuela. Montserrat Cañelles. 
 
 

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

HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h 
celebració de la Paraula. Eucaristia: 
Dissabte  
a les 18h i diumenge a les 10’30h. 
 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 23: Josep Maria Boltà. 
Josep Morral Termes. Antonia 
Tortoras. Jaume Bosch Vendrell. 

Anna Rovira / Diumenge 24:. Montserrat Boltà Cañellas. Salvador Ros 
i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Només Tu coneixes els nostres anhels 
profunds 

 
Gràcies, Senyor, perquè no ens deixes de 

parlar en cap moment. 
Primer vas escollir profetes, 
després enviares el teu Fill 

i ara et manifestes a través de l’Església. 
Tu saps que necessitem escoltar la teva 

Paraula 
per boca d’un de nosaltres, 
en un llenguatge entenedor. 

Només Tu saps el que necessitem 
i coneixes els nostres anhels profunds. 

Et demanem que ens facis dòcils 
per acollir la novetat del teu ensenyament. 

El que ens dius no ho hem sentir dir abans a 
ningú. 

Dóna’ns la humilitat per no rebutjar 
allò que no entenem, 

per no atrinxerar-nos en el que creiem saber. 
Silencia les veus del nostre interior 

que rebutgen el teu missatge. 
No deixes que ens enganyin fent-nos creure 

que has vingut a dominar-nos, 
en comptes de guarir-nos i d’alliberar-nos. 
Que el teu Esperit Sant ens deslliuri de les 

nostres pors. 


