
 

VIDA CREIXENT 

El proper dijous 20 de maig a les 17’30h 

(sant Antoni). 

 
GRUPS BÍBLICS 
Les parròquies ofereixen la possibilitat de 

tenir un petit grup bíblic entre setmana, per 

descobrir la Paraula de Déu. Els interessats 

que comuniquin al mossèn. 

 

 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 14/05/2021. 
«Combatir en la oración. Y muchas veces la oración es un combate. Me 
viene a la memoria una cosa que viví de cerca, cuando estaba en la otra 
diócesis. Había una pareja que tenía una hija de nueve años, con una 
enfermedad que los médicos no sabían lo que era. Y al final, en el 
hospital, el médico dijo a la madre: “Señora, llame a su marido”. Y el 
marido estaba en el trabajo; eran obreros, trabajando todos los días. Y 
dijo al padre: “La niña no pasará de esta noche. Es una infección, no 
podemos hacer nada”. Ese hombre, quizá no iba todos los domingos a 
misa, pero tenía una fe grande. Salió llorando, dejó a la mujer allí con la 
niña en el hospital, tomó el tren e hizo los setenta kilómetros de distancia 
hacia la Basílica de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina. Y allí —la 
basílica estaba ya cerrada, eran casi las diez de la noche— él se aferró a 
las rejas de la Basílica y toda la noche rezando a la Virgen, combatiendo 
por la salud de la hija. Esta no es una fantasía, ¡yo lo he visto! Lo he 
vivido yo. Combatiendo ese hombre allí. Al final, a las seis de la mañana, 
se abrió la iglesia y él entró a saludar a la Virgen: toda la noche 
“combatiendo”, y después volvió a casa. Cuando llegó, buscó a su mujer, 
pero no la encontró y pensó: “Se ha ido. No, la Virgen no puede hacerme 
esto”. Después la encontró, sonriente que decía: “No sé qué ha pasado; 
los médicos dicen que ha cambiado así y que ahora está curada”. Ese 
hombre luchando con la oración ha obtenido la gracia de la Virgen. La 
Virgen le ha escuchado. Y esto lo he visto yo: la oración hace milagros, 
porque la oración va precisamente al centro de la ternura de Dios que nos 
ama como un padre. Y cuando no se cumple la gracia, hará otra que 
después veremos con el tiempo. Pero siempre es necesario el combate en 
la oración para pedir la gracia. Sí, a veces nosotros pedimos una gracia 
que necesitamos, pero la pedimos así, sin ganas, sin combatir, pero no se 
piden así las cosas serias. La oración es un combate y el Señor siempre 
está con nosotros». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: VIURE LA PRÒPIA VOCACIÓ» 
Déu ens dona a tots el seu Esperit Sant, i així omple la nostra vida 
de sentit, esperança i talents ben diversos. Déu ens ha fet únics i 
irrepetibles. A nosaltres ens cal aprendre a viure amb fortalesa la 
nostra pròpia vocació. Res ni ningú ens pot prendre l’alegria de 
viure. Els cristians tenim un punt de tossuts en aquest sentit: viure 
de debò és complir la voluntat de Déu. La lògica de l’Evangeli ens 
ho ensenya sempre, i també en aquest diumenge de l’ascensió, 
amb el qual es veu com Déu compleix el que havia promès i Jesús 
seu a la seva dreta, a la vegada que Jesús ha viscut la seva vocació 
de Fill fins les últimes conseqüències, entregant tota la seva vida. 
Que juntament amb la fortalesa, Déu ens doni el coratge i 
l’atreviment suficient per no quedar-nos tancats en les nostres 
pors, sinó a ser fills i filles d’una creació nova, d’una vida cristiana 
admirable perquè està fonamentada en l’Amor. Viure la pròpia 
vocació amb honestedat ens condueix a acceptar que la nostra vida 
és per ser donada, i per tant, que som per als altres. Només en 
aquesta direcció social i comunitària podem descobrir els efectes 
de la resurrecció, és a dir, la proximitat de Déu i el lloc preferent 
que Déu té reservat per nosaltres. Siguem, doncs, dels qui al llarg 
de la nostra vida podem entendre que tot té quelcom de positiu, 
que tot és per a bé nostre, i per tant, que tot ens ajuda a 
desenvolupar la vocació que Déu ha pensat per a nosaltres. En 
molts moments ens preguntem com podrem superar tal situació o 
tal altra. És ben normal. Som humans i no pas robots o éssers 
vinguts d’un altre planeta. La por és un estadi inicial de la nostra 
missió, és a dir, de la vocació que hem rebut. Reconèixer aquesta 
realitat no ens fa petits, sinó sincers. Encara més, alguns, en les 
pròpies contradiccions reconeixen la presència del pecat. Podem 
dir, amb tot, que som pecadors però tenim una gran set de glòria, 
és a dir, set de viure realitzats, plenament realitzats. Que el fet de 
viure la nostra vocació ens condueixi a descobrir que efectivament 
tot té un sentit, més enllà de les decepcions, dels enrenous i de les 
inestabilitats de la vida, Déu ens acull a tots sempre. 

Mn. Daniel Palau 



 

 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dijous 

adoració al santíssim a les 19h. 

Dissabte a les 20. Diumenge missa a 

les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 15: Maria i Camila Aregall. 

Rosa Urgellès. Carme Bacarisses 

Jorba. / Diumenge 16: Miguel Villa. 

José Antonio Fernández. Rubén 

Fernández. Juan Cayuela. Carme Casas Ayats. Gloria Maria Jaya. 

Eduardo Sempértegui. 

 

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

 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 1: Teresa Roig Parellada. 

Josep Maria Boltà. Josep Morral. 

Teresa Roig Parellada. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví. Lluís 

Casanovas / Diumenge 2: Maria Luisa 

Valladolid. Montserrat Boltà Cañellas. 

Adrià Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep 

Martí Tor 

 

 

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

 

Al cel, al cel volem anar 
Si al cel volem anar a conorà’ns de roses, damunt totes les coses a 

Déu hem d’estimar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar, no hi van los que no preguen, no hi van los que 

renegun de Déu sens mai parar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar santifiquem la festa; lo temps, que Déu nos 

presta, per Déu l’hem d’emplear. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar honrarem a nostre pare, i a l’àngel que, per 

mare, lo cel nos va donar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar Jesús nos hi convida, primer perdre la vida que 

al pròxim maltractar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar fugim de la impuresa, l’infern al món l’ha 

encesa per fer-nos condemnar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar, no hi anirà qui roba; és crim que Déu reprova 

res d’altre desitjar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar no fem fals testimoni; són armes de dimoni 

maldecir i calumniar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar guardem l’ànima pura, guardem tanta 

hermosura per qui la vriar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Si al cel volem anar amem-nos uns als altres, a tots com a 

nosaltres, a Déu, fins a expirar. Al cel, al cel volem anar. 

 

Mn. Cinto Verdaguer 


