
 

TEOLOGIA 
El passat dimecres 
moria el teòelg 
francès Bernard 
Sesboüé. Va 
néixer l’any 1929 
ben a prop del 
monestir francès 
de Solesmes, en 
una família de 

forta tradició catòlica. L’any 1948 va 
entrar a formar part de La Companyia de 
Jesús (jesuïta). Va fer-se present l’any 
1962, a l’inici del Concili Vaticà II a Roma, per començar els seus 
estudis de doctorat, és aleshores que coneix els grans referents 
de la teologia europea, dels quals aprèn tot el que pot (Rahner. 
Ratzinger, Küng, de Lubac, Chenu, Congar…). Esdevé un gran 
referent de la teologia a París entre el 1974 fins el 2006. El llegat 
de les nombrosíssimes publicacions és molt valuós sobretot pel 
que fa al món ecumènic i a la seva comprensió dogmàtica tant i 
tant present en molts centres d’estudi i formació teològica 
actuals. Una de les seves obres més conegudes és: Creer. 
Invitació a la fe catòlica para las mujeres y los Hombres del siglo 
XXI (1999). 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: UN GOT D’AIGUA» 
L’evangeli d’aquest diumenge ens parla de no posar dificultats als qui 
volen trobar-se amb Déu. Tot petit gest per petit que pugui semblar és 
i pot ser un signe de suport veritable en el camí de la vida. D’aquí 
aquesta imatge ben senzilla i clara: «un got d’aigua». Hi ha molta gent 
que posa en pràctica aquest gest senzill i tan propi de l’evangeli. I no fa 
falta que el got sigui ple a vessar. Només cal un senzill i sincer gest de 
germanor. El nostre món necessita aquests «gots d’aigua», per 
acompanyar el camí de tants homes i dones del nostre món que 
aspiren trobar Déu, viure la pau, compartir la felicitat. Aquests petits 
signes són valuosos, són profètics, canvien el món. Ens caldria a tots 
descobrir-nos més com a profetes, homes i dones, que sense oblidar 
les pròpies arrels tampoc no perdem l’esperança en capgirar un món 
massa proper de vegades a les alarmes, a les notícies sensacionalistes, 
sorprenents i recargolades. Esdevenir profeta avui, és possible? Diríem 
que és necessari. A tots els qui ens diem cristians ens toca prendre 
consciència de la responsabilitat i de la capacitat de ser petita llavor 
d’esperança d’un món nou, aquell en el que l’Amor de Déu ocupa el 
seu centre, i irradia la seva esperança vers tothom i vers totes les 
situacions humanes que ens toca de viure. Un profeta no és algú que 
simplement diu en veu alta com han de ser les coses, sinó algú que 
dona la vida perquè les coses siguin com Déu vol que siguin. No és algú 
que fa teories o discursos per escampar boniques idees, però sovint 
idees difícils de digerir i per tant difícils de viure, sinó algú que parla 
poc i dona exemple amb el seu estil de vida propi. Avui necessitem 
aquella mena de profetisme que no espanta, sinó que parla amb 
claredat, que convida, que engresca, que acompanya, que prega i, 
sobretot, que ajuda a obrir el propi cor a Déu amb una confiança 
renovada. Aquest profetisme és una invitació constant i continua. 
Ningú queda al marge. Preguem junts perquè l’Esperit ens permeti 
d’oferir aquests petits signes, com si fossin «gots d’aigua» plens 
d’esperança i tendresa per la nostra gent. 

Mn. Daniel Palau 

 

 



 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida 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 / Diumenge 25: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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Senyor, que sapiguem veure l'acció de 
l'Esperit en els altres 

 

 

Senyor, deslliura'ns de la gelosia, de l'enveja, 
del fanatisme que ens priven de veure 

l'acció de l'Esperit en els altres. 
Que les nostres comunitats 

actuïn amb humilitat i generositat. 
 

Que el bé que puguin fer els altres, Senyor, 
no ens faci fred de peus, 

ni ens tanqui ni ens molesti. 
Tu et fas present també 

en els qui no són «de la nostra colla». 
 

Fes-nos sensibles, Senyor, 
als missatges que de mica en mica 
tornen mesells els nostres joves. 

No permetis que acluquem els ulls 
davant el comerç de l'alcohol, la droga i el sexe. 

 
Que el diner que arribi a les nostres mans, 

Senyor, ens animi a donar-ne 
als qui més el necessiten. 
No permetis que caiguem 

en la temptació del consumisme. 
 

 
 

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


