
ADORACIÓ 

Els dijous de 19h a 20h pregària 
d’adoració i silenci a la parròquia de 
sant Antoni. 
 
ESTAR AL DIA 
El passat dimecres 23 de juny el papa 
va saludar al jove italià de 28 anys, 
Mattia Vilardita, que es disfressa de 
superheroi per visitar els infants malalts 
dels hospitals. Aquest visitador de 

malalts, amb d’altres voluntaris ha fundat una entitat que té 
per nom «super herois amb somriure», per tal d’apropar-se als 
nens i nenes que estan als hospitals. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL QUE ÉS IMPORTANT» 
A la vida ens toca de viure tantes i tantes situacions. Els cristians no 
som ni més ni menys que ningú. Tots som cridats a viure des de Déu, a 
acceptar qui som i què vol Déu de nosaltres. Cada esdeveniment a la 
vida, per dramàtic que pugui semblar, pot ser una lliçó d’aprenentatge. 
L’evangeli d’aquest diumenge ens ajuda a descobrir enmig de les 
dificultats allò que és veritablement important. De fet és gràcies als 
contratemps, inesperats o no, que podem situar-nos en aquesta línia 
que ens proposa Jesús a través del testimoni d’un pare i d’una dona 
gran. M’aturo en aquesta dona que havia visitat tants i tants metges i 
que no resolt la seva situació, fins que es decideix apropar-se a Jesús. 
La fe d’aquesta figura femenina ens convida a fer aquest mateix gest 
d’aproximació i convicció en Jesús. Ell és qui ens allibera, encara que la 
nostra fe sigui molt tèrbola o molt escanyolida. Jesús mesura la 
primera passa de les nostres accions, aquella per la qual volem que la 
nostra vida prengui un rumb nou. Que poc s’ho pensava aquella dona 
que només tocant lleugerament la borla del mantell de Jesús podria 
veure’s guarida del seu sofriment. La força i el poder de Jesús és gran, 
d’aquí prové la seva capacitat d’estar pendent dels petits detalls. Què 
en són d’importants aquells gestos i paraules que semblen irrellevants 
però que representen grans oportunitats. Cada esdeveniment de la 
vida pot significar molt per aquell o aquella que el viu amb fe. No 
siguem dels qui deixem passar la vida com si no ens passés res, o com 
si Déu no pogués transformar-nos. Ans el contrari, volem ser dels qui 
vivim la fe plenament. Aquest desig d’intensitat es una invitació de 
Jesús per enfortir la nostra fe de senzillesa. La nostra fe madura no pas 
pels arguments que ens pot donar un llibre o una lliçó magistral, sinó 
pels camins i situacions que hem pogut viure i que per complexes que 
puguin semblar ens demanen més i més un grau elevat de simplicitat. 
Aquesta ens porta a descobrir que tocar Jesús és possible i créixer en la 
fe està a l’abast de tothom, sobretot si estimem la senzillesa. 

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 26: 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 26: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 27: 

Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 

Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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Que sapiguem descobrir-te en els més 
pobres 

 
Senyor que com Jaire  

superem els prejudicis religiosos i socials  
i siguem capaços  

d’atendre la gent del carrer  
o que viu sense esperança. 
Que sapiguem descobrir-te  

en els més pobres. 
Volem posar davant teu, Jesús,  

aquestes dones colpejades  
per les experiències de la vida,  

defraudades per tantes promeses no complertes.  
No deixis de la teva mà, Senyor,  

les dones ferides per la vida,  
i tampoc aquelles noies joves  

víctimes de l’anorèxia, 
de la sida o d’altres malalties  

poc compreses per la societat. 
Que trobin entre els cristians  

l’amor i la comprensió  
que Tu mostrares davant  

la filla de Jaire i de l’hemorroïssa. 
Senyor que amb la nostra vida  

fem que s’acostin a Tu els qui no et coneixen 
 

 
 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 


