
 

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 19/05/2021. 

«Siguiendo las líneas del Catecismo, en esta 

catequesis nos referimos a la experiencia vivida de la oración, tratando 

de mostrar algunas dificultades muy comunes, que deben ser 

identificadas y superadas.  Rezar no es fácil: hay muchas dificultades 

que vienen en la oración. Es necesario conocerlas, identificarlas y 

superarlas.  

El primer problema que se presenta a quien reza es la distracción. Tú 

empiezas a rezar y después la mente da vueltas, da vueltas por todo el 

mundo; tu corazón está ahí, la mente está ahí… la distracción de la 

oración. La oración convive a menudo con la distracción. De hecho, a 

la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo 

pensamiento. Todos experimentamos este continuo remolino de 

imágenes y de ilusiones en perenne movimiento, que nos acompaña 

incluso durante el sueño. Y todos sabemos que no es bueno dar 

seguimiento a esta inclinación desordenada. 

La lucha por conquistar y mantener la concentración no se refiere solo 

a la oración. Si no se alcanza un grado de concentración suficiente no 

se puede estudiar con provecho y tampoco se puede trabajar bien. Los 

atletas saben que las competiciones no se ganan solo con el 

entrenamiento físico sino también con la disciplina mental: sobre todo 

con la capacidad de estar concentrados y de mantener despierta la 

atención. 

Las distracciones no son culpables, pero deben ser combatidas. En el 

patrimonio de nuestra fe hay una virtud que a menudo se olvida, pero 

que está muy presente en el Evangelio. Se llama “vigilancia”. Y Jesús 

lo dice mucho: “Vigilad. Rezad”. Esta es la distracción: que la 

imaginación da vueltas, vueltas, vueltas… Santa Teresa llamaba a esta 

imaginación que da vueltas, “la loca de la casa”: es una como una loca 

que te hace dar vueltas, vueltas… Tenemos que pararla y enjaularla». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: UNA PAU INTEGRAL» 
Celebrem la festa de Pentecosta. Demanem que l’Esperit Sant ompli 
la nostra vida de la seva força, de la seva alegria, del seu consol, i 
sobretot de la seva pau. Hem parlat en d’altres ocasions del do de la 
pau. La volem, amb nosaltres mateixos, amb els qui ens envolten i 
amb Déu. Una pau que sigui capaç de donar-nos serenor, i que sigui 
integradora, és a dir, que no només sigui una aparença externa, sinó 
una realitat fonda, interior i real. La pau de Déu té molt a veure amb 
la seva misericòrdia per nosaltres. De tal manera que es tracta d’una 
pau en la que Déu assumeix les nostres debilitats, contradiccions i 
pors. Precisament l’evangeli d’aquest diumenge fa referència a una 
por que és fruit del propi tancament. És a dir, els deixebles no només 
tenen por i per això viuen tancats en ells mateixos, sinó perquè estan 
tancats tenen por. Por de sortir, de compartir, de viure. Allò contrari 
a la por és la fe, és a dir, la confiança. Déu i Jesús ens donen l’Esperit 
Sant per tal que puguem créixer en aquesta confiança veritable. A 
nosaltres ens toca de descobrir l’Esperit en les nostres vides. Hi ha qui 
el descobreix considerant i agraint tot el que Déu fa en ell. Altres el 
trobem en el do de la pregària, del silenci i la contemplació. Alguns 
altres detecten l’Esperit en la força del compromís i del servei. I 
també n’hi ha que saben acollir com a plena novetat de vida en la 
vivència renovadora del perdó. Precisament el perdó, donat i rebut, 
és camí inexcusable per cercar, acollir i viure l’Esperit. Gràcies al 
perdó podem parlar de la pau de Déu en les nostres vides. Siguem 
dels qui com a deixebles i missioners cerquem la pau, cuidant les 
nostres relacions, asserenant les nostres pors i rebutjant els nostres 
tancaments. No tinguem mai mandra a demanar i insistir cordialment 
a Déu que ens doni el seu Esperit de pau. Siguem ferms a consolidar 
la nostra vida a l’entorn d’un projecte de pau amb nosaltres 
mateixos, amb els qui ens envolten i amb Déu. La pau és un do que 
hem de demanar i de cultivar cada dia, pacientment i 
esperançadament. No defallim. 

Mn. Daniel Palau 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html


 

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 22: Carme Bacarisses Jorba 
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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 / 

Diumenge 2: Maria Luisa Valladolid. 

Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 

Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor, 

Joan Carrera. José Antonio Vega Ruiz. Ireneo Figueredo. Manuela 

Vázquez. 
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Vine Esperit 
 

 
Oh Pare,  

al Cel criden el teu nom.  
Canta fort  

volem pregar-te amb tot el cor.  
Pots sentir-ho,  

el so del Cel ja és a prop 
 

Vine Esperit 
Els murs cauran 

Vine Esperit 
El Cel baixarà 

 
Jesús, Tu ets el nom a qui aclamem 

Oh Rei, fas tremolar Terra i Cel 
No tardis, volem veure el Regne aquí 

 
Vine Esperit.  

Els murs cauran 
El so del Cel ja és a prop.  

Vine Esperit 
El teu Regne ja és aquí.  

El Cel baixarà 
Fas tremolar Terra i Cel.  

Vine Esperit 

 
(https://worship.cat/cancons/c48/) 


