
 

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. 
 
 
CONFIRMACIONS 
El proper dissabte 19 de juny a les 20h, 
22 joves de les nostres parròquies rebran 

el sagrament de la confirmació. La celebració serà presidida pel 
nostre bisbe Agustí. Aquest any les confirmacions tindran lloc a 
sant Antoni. Preguem per ells. 
 
ADORACIÓ 
Els dijous de 19h a 20h pregària d’adoració i silenci a la 
parròquia de sant Antoni. 
 
 
TESTIMONI D’ESPERANÇA 
El passat dilluns 31 de maig el papa Francesc va rebre una 
delegació de la federació italiana de bàsquet. Els demanava que 
sabessin ser equip, que tinguessin disciplina i que agraïssin tant les 

victòries com les derrotes. Deia:  

«me gustaría destacar la actitud ante la derrota. Me han contado que 

uno de estos días —no sé dónde— hubo un ganador y uno que quedó 
segundo, que no lo logró. Y el que quedó segundo besó la medalla. 
Normalmente, cuando uno queda segundo, está de morros, triste, y no 
digo que tire la medalla, pero tiene ganas de hacerlo. Y este besó la 
medalla. Esto nos enseña que incluso en la derrota puede haber una 
victoria. Tomar con madurez las derrotas, porque esto te hace crecer, 
te hace entender que en la vida no todo es dulce, no siempre todo es 
ganar. A veces se experimenta la derrota. Y cuando un deportista, una 
deportista, sabe “superar la derrota” así, con dignidad, con humanidad, 
con un gran corazón, esto es un verdadero galardón, una verdadera 
victoria humana». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EUCARISTIA2=CARITAT+PARRÒQUIA» 
La festa del Corpus Christi ens convida a centrar la nostra atenció 
en el gran tresor de l’Església, l’Eucaristia. No oblidem de cap de 
les maneres el pensament de sant Agustí: «així com l’Església fa 
l’Eucaristia, també és ben cert que l’Eucaristia fa l’Església». 
Prenguem en consideració la segona part d’aquest pensament. 
L’Eucaristia és la síntesis de la vida de Jesús: mort, passió i 
resurrecció. És a dir, l’Amor absolut viscut pel Mestre que ens 
arriba com un torrent de vida plena, de força imparable. Posar al 
centre de la nostra vida l’Eucaristia és deixar que l’Amor ens 
modeli de tal manera que puguem ser testimonis creïbles de 
l’Evangeli. Qui viu l’Eucaristia entén que no participa de la missa 
com d’un ritual buit o d’un compliment legalista. És molt diferent 
«anar a missa», o «oir missa», que celebrar-la i viure-la. Qui 
participa de l’Eucaristia reconeix que és estimat per Déu i aquest 
Amor l’exigeix a «ser Eucaristia» cada dia per a tothom. Gràcies a 
l’Eucaristia entrem en la lògica de la caritat, és a dir, de l’Amor. La 
caritat no és una llei que ens imposa Jesús o l’Església, sinó que es 
tracta d’una conseqüència lògica de viure l’Evangeli. Encara més, 
viure de veritat l’Eucaristia vol dir créixer com a Església, com a 
parròquia, en el sentit de descobrir-nos com a comunitat, i per 
tant, com a germans els uns dels altres. Els cristians volem que 
l’Eucaristia, i tot el que ella significa d’alliberament i salvació, ens 
faci ser testimonis fidels del Regne de Déu. Jesús va deixar-nos 
com herència el llegat del seu Amor viscut i compartit. No parlem 
de teories abstractes ni d’idees llunyanes sobre l’Amor. Que 
puguem acceptar de nou, quan vinguem a combregar, que la 
dolçor de l’Amor amb la que Jesús s’apropa a nosaltres, pugui ser 
compartida amb els qui ens envolten, i al mateix temps puguem 
construir-nos com a veritable parròquia de germans. L’Eucaristia 
és signe de l’Amor, de la Unitat, de la comunió amb Déu i els 
germans, no ho oblidem. Que l’alegria de viure i compartir 
l’Eucaristia cada diumenge sigui un veritable revulsiu per a la 
nostra història personal i col·lectiva  

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 5: Carme Bacarisses Jorba. 

Rosa, Maria i Camila. 
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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 5: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Maria Boltà. 

Josep Morral Termes. Lluís Oller / 

Diumenge 30: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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T’adoro amb devoció 
 

 
T’adoro amb devoció, Déu gran, 

Déu present veritablement sota aquestes aparences. 

A Tu entrego per complet el meu cor, 

i em rendeixo totalment quan et contemplo. 

El que veig, el que toco i el que menjo m’equivoquen, 

per això amb l’oïda en tinc prou per creure amb fermesa; 

crec tot el que el Fill de Déu ha dit: 

res és més veritable que la teva Paraula de veritat. 

En la creu s’amagava només la divinitat, 

Però aquí s’amaga també la humanitat; 

amb tot, crec i confesso totes dues coses, 

i demano allò que va demanar el lladre penedit. 

No veig les ferides com les veié Tomàs, 

però confesso que ets el meu Déu: 

fes que jo cregui més i més en Tu, 

que esperi en Tu i t’estimi. 

Memorial de la mort del Senyor! 

Pa viu que dones vida a l’home: 

Concedeix a la meva ànima que visqui de Tu 

i que sempre assaboreixi la teva dolçor. 

Senyor Jesús, Pelicà bo. 

Renta’m amb la teva sant, de la que una sola gota 

pot alliberar el món sencer de tots els crims. 

Jesús, a qui ara veig ocult, et prego 

que es compleixi el que més desitjo, 

i que quan miri el teu rostre, cara a cara: 

sigui feliç veient la teva glòria. 

 

Amen. 

 

Sant Tomàs d’Aquino 

 

 


