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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días! 
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. 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. 
Un discurso diferente se merece el tiempo de la aridez. La aridez nos 
hace pensar en el Viernes Santo, en la noche y el Sábado Santo, todo 
el día: Jesús no está, está en la tumba; Jesús está muerto: estamos 
solos. Y este es el pensamiento-madre de la aridez. A menudo no 
sabemos cuáles son las razones de la aridez: puede depender de 
nosotros mismos, pero también de Dios, que permite ciertas 
situaciones de la vida exterior o interior. 

Después, algo diferente es la acedia, otro defecto, otro vicio, que es 
una auténtica tentación contra la oración y, más en general, contra la 
vida cristiana. La acedia es «una forma de aspereza o de 
desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al 
descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón». 
 
¿Qué hacer entonces en esta sucesión de entusiasmos y abatimientos? 
Se debe aprender a caminar siempre. El verdadero progreso de la vida 
espiritual no consiste en multiplicar los éxtasis, sino en el ser capaces 
de perseverar en tiempos difíciles: camina, camina, camina… 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: OLIMPÍADES DE LA FE» 
La vida és plena de reptes, com el que proposa Jesús als seus 
deixebles: «On comprarem pa perquè puguin menjar tots aquests? … 
Feu seure tothom… Recolliu els bocins que han sobrat, perquè no es 
perdi res». Jesús sempre té cura d’aquells que el segueixen. Abans 
d’adreçar cap sermó a la gent que el cerca, fa seure tothom i els 
procura un bon menjar. Fa pensar que l’inici del nostre camí de fe, de 
vegades es concreta en coses molt senzilles, molt humanes. No 
oblidem que les escenes en les que veiem Jesús que comparteix 
l’aliment són ben nombroses al llarg dels evangelis. De la mateixa 
manera que una mare procura per la salut dels seus petitons, Jesús 
també ho fa amb nosaltres. La nostra fam és el motor de la nostra 
recerca. Jesús procura donar-nos l’aliment que necessitem, s’anticipa 
al nostre desig.  
Em sembla que el repte avui és adonar-nos de l’amor gratuït de Jesús a 
través d’una relació que molt sovint es manifesta a través dels grups 
que ens envolten. Són molts els qui cerquen Jesús. Som molts els qui 
volem satisfer la nostra fam de Déu. L’aliment és un mitjà per arribar a 
una relació intensa i satisfactòria amb Jesús. En el gest senzill que 
suposa compartir el que som i el que tenim, i en la simplicitat d’un tros 
de pa, resideix l’esdeveniment més extraordinari: compartir 
gratuïtament la vida amb Déu i els germans. Jesús no ens demana res a 
canvi, simplement, confia del tot amb nosaltres. Ens alimenta. De què 
tinc necessitat per passar de ser un simple cristià afamat de Déu a un 
cristià que al mateix temps pot ajudar a Jesús a alimentar els qui el 
cerquen? Aquest divendres s’inauguraven les olimpíades esportives, la 
religió del cos en una de les seves manifestacions més populars. 
Aquelles en les que tot és esforç, superació, tenacitat, fortalesa… per 
tal d’inscriure el propi nom en l’Olimp dels esportistes. Els cristians no 
competim, sinó que acceptem, i no és poca cosa, de ser estimats i 
rescatats per Déu. Potser la comparança no és del tot bona, però 
s’entén. Volem ser dels qui cultivem la fe en Déu, tal com ho fa Ell, a 
través dels qui ens envolten.  

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 24: 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 24: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 25: Montserrat Boltà 

Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 

Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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PREGÀRIA D’UN ATLETA 

 
 

Oh bon Déu,  
gràcies pels dons que ens has donat. 

Ajuda’m a assaborir el do de les habilitats que m’has regalat.  
 

Et prego perquè posi en pràctica de manera honesta tot el que 
he après en els entrenaments. 

 
Dóna’m pau i serenor enmig de les proves,  
fes-me pacient i agraït durant la competició,  

que les habilitats i estratègies  
siguin honrades amb les normes del joc. 

Que tots els meus rivals siguin també els meus amics,  
i descobreixi en ells la teva benedicció.  

 
Que sigui conscient que tot és do teu,  

i que neixi en mi un veritable agraïment  
pel que aprenc de mi i dels meus germans.  

 
Que la competició no m’allunyi  

dels altres atletes, ni de Tu, Senyor,  
sigui quin sigui el meu resultat final. 

 
Que no perdi mai de vista la teva gran victòria:  

l’Amor viu i generós de Jesús vers els més desafavorits. 
 

Amen. 
 

 

 
 


