
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 les 
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, ofici de festa major a les 11h 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: REPOSAR» 
L’evangeli de la setmana passada ens convidava a ser d’aquells 
que només prenien el que era essencial per a la missió: un bastó, 
és a dir la Paraula de Déu, unes sandàlies amb les quals Déu ens 
demanava que ens féssim disponibles per anar allà on Ell ens 
enviava, i una túnica com a signe del servei constant al que està 
cridada la nostra tasca pastoral. I aquest diumenge Jesús ens 
convida a trobar repòs. Un repòs que tots necessitem. 
Especialment ens recordem dels qui treballen en el món sanitari 
tant afeixugat per una situació desbordant que massa temps que 
dura. El fet curiós és que no tots sabem trobar repòs, ni gaudir del 
repòs. Les vacances servien per canviar d’aires en la majoria dels 
casos, però avui en moltes ocasions es viuen com «un moment 
boig» per fer allò que la pandèmia no ens permet de fer 
habitualment. Molts diuen després d’uns dies estivals, «necessito 
unes vacances de les vacances». Sabem reposar? Diu Jesús que el 
seu jou és suau i la seva càrrega lleugera… no serà que complint la 
missió que Ell ens encomana trobarem el repòs que tant 
desitgem? Segurament haurem d’exercitar-nos en el desig de 
trobar un bon equilibri entre els moments d’acció i de reflexió, els 
de pregària i de diàleg, els de servei i d’acollida. Val, doncs, diem 
les coses pel seu nom: només en Jesús, és a dir, en la seva 
proposta, trobem el repòs. A més a més, Jesús, que sap de quin 
fang estem fets, no es desentén de nosaltres. En Ell hi descobrim 
un sentiment de veritable compassió que també hauria de ser el 
nostre. Demanem-li a Jesús, el bon Pastor, de saber reposar i de 
gaudir del repòs. Que siguem dels qui acceptem la missió i la 
duem a terme, però al mateix temps, dels qui ens apropem als 
nostres contemporanis fent-los adonar que un veritable repòs és 
possible, quan portem la nostra vida vers allò que Déu ens 
demana. Només així podrem dir al final de la nostra vida que ha 
valgut la pena viure, servir i estimar entregant la vida. Ens haurem 
cansat amb sentit, i això voldrà dir, que haurem reposat gaudint i 
fent gaudir la vida. 

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 17: 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 17: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 18: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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ORACIÓ A SANTA MARIA MAGDALENA 

 
Santa Maria Magdalena,  
perla preciosa de Crist,  

encara que vas viure perduda durant un temps,  
vas cercar i vas ser trobada per Jesús.  

Et vas unir al seu grup per seguir  
i escoltar més de prop el Mestre, el bon Pastor. 

 
Maria de Magala, vas recórrer el teu petit món  

escoltant el Déu de la vida  
que a través del seu Fill,  

et va convidar a construir en tu  
un projecte de conversió i esperança. 

 
Maria, l’estimada  

que et va ser perdonat el pecat que t’esclavitzava,  
que vas poder créixer de cop i volta en plena llibertat.  

Intercedeix tu per nosaltres,  
i ajuda’ns a créixer en aquest camí de plenitud  

que és la fe en Jesús. 
 

Amiga i apòstola de Jesús  
fes-nos arribar a conèixer l’Amor de veritat,  

aquell que et va moure a sortir de nit  
cap al sepulcre per ungir el cos de Jesús.  

Que el teu coratge, la teva valentia  
i la intensitat del teu Amor, sigui el meu. 

 
Deixebla i missionera de Regne de Déu,  

que vas guardar en el teu cor l’amistat sincera  
i transformadora de Jesús,  

i vas descobrir-te capaç de compartir la pregària 
i la fe amb els primers cristians,  

concedeix-nos una missió exitosa  
en aquest moment que vivim. 

 


