
ADORACIÓ 

Els dijous de 19h a 20h pregària 
d’adoració i silenci a la parròquia de 
sant Antoni. 
 
FESTA MAJOR 
Dimecres 14, inici de la novena a santa 
Maria Magdalena, a les 20h (parròquia 
de santa Maria). Repic de campanes 
 
Diumenge 18, res del rosari a l’ermita 

de sant Cristòfol i benedicció de cotxes a es 18h; i cinema a la 
fresca a les 22’30h a la plaça de l’Església: «El meu germà 
persegueix dinosaures» 
 
Dimarts 20, xerrada a càrrec de mn. Carles Cahuana, «Saber 
què dir i fer-ho bé». 
 
Dijous 22, rosari de pelegrins a les 7’15h, des del monument de 
la Creu Nova; missa de pelegrins a les 8h; ofici de festa major 
a les 11h. 
 

 
 
 

 
 

 

 

BONA FESTA 
MAJOR  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL BASTÓ, LES SANDÀLIES I LA TÚNICA» 
L’evangeli d’aquest diumenge ens torna a esperonar per descobrir-nos 
com a deixebles missioners. Crida l’atenció, d’entre els diversos detalls 
que apareixen les indicacions explícites de Jesús. No ens cal res, només 
un bastó, les sandàlies i una túnica. Tres referències que incideixen en 
tres actituds que hauríem de mantenir al llarg del nostre pelegrinatge.  
El bastó ens remet a l’autoritat amb que cal desenvolupar la nostra 
missió. Es tracta de saber que la nostra seguretat, la nostra força i la 
nostra estabilitat prové de l’Evangeli. Els missioners no són aquells que 
imposen el seu parer o la seva opinió. Són aquells que senzillament 
transmeten que han conegut a Jesús. D’aquí neix la credibilitat, la força 
i l’autoritat, de Jesús. És Ell qui ens fa treure el millor de nosaltres 
mateixos, i arriba a nosaltres i aquells que ens envolten com Algú 
digne de ser cregut, Algú que no enganya. 
Les sandàlies ens traslladen al moviment, i més en concret, a la 
disponibilitat d’anar a tants i tants mons que estan esperant una 
paraula d’esperança, de llum, de pau. Però també, ens recorden 
aquella qualitat humana de ser molt realistes, i per tant, d’estimar la 
vida tal com se’ns presenta, i aquella altra qualitat divina de ser molt 
concrets, i apropar-nos amb tendresa a cada persona, a cada situació, 
a cada esdeveniment, sense passa de llarg. 
Per últim, en referència a l’únic vestit que Jesús demana que portin els 
missioners, imaginem que aquest és la túnica. Era la peça més 
significativa del temps de Jesús. La túnica era de gran ajuda, i és que la 
missió ha d’estar impregnada de sentit més profund de servei, oració i 
acollida, és a dir, del sentit més sincer de voler que aquells que troben 
Déu creixin plenament com a éssers feliços, estimats i capaços 
d’estimar.  
Al costat d’aquestes actituds, cal recordar que totes les paraules i 
gestos de la missió no són fruit d’un atzar imprevisible, sinó just el 
contrari, fruit de la voluntat mateixa de Jesús, que ens ha volgut triar 
com a deixebles i missioners seus per anunciar que Déu és ben a prop 
nostre. 

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 10: Carme Bacarisses Jorba 

/ Diumenge 11: Miquel Alarcón. 
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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 10: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 11: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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La força de la comunitat 
 

Jesús, 

des del primer moment, 

vas acostumar els deixebles 

a viure i treballar en comunitat 

i, quan els envies en missió per la Galilea, 

els dius que vagin de dos en dos. 

 

La presència del germà 

els ajudarà a sentir-te present 

i a ser més forts. 

 

Tampoc no vols que busquin 

la seguretat en les coses materials 

ni en les influències; 

la força salvadora de l’Evangeli 

ve de la paraula 

i de les actituds amarades de l’Esperit. 

 

En un moment i en una societat 

on els cristians anem perdent el prestigi 

de les institucions i la influència social, 

ajuda’ns a descobrir 

la força salvadora de la Paraula 

i del testimoniatge evangèlic. 

 

 
«La missa de cada dia» editorial Claret 


