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Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Divendres dia 19,
Sagrat Cor de Jesús. Solemnitat.

Dissabte dia 20,
Cor Immaculat de la Benaurada Verge Maria. 
Memòria. 
A les SET del vespre, Missa de vigília, a l‘església 
gran.

Diumenge dia 21,
Sant Lluís de Gonzaga, religiós. Memòria.
A les DEU del matí, Missa al Santuari de la 
Mare de Déu de Lurdes. I a 1/4 d‘UNA del migdia, 
Missa solemne, 

CelebraCions litúrgiques

MeditaCions

la Mateixa dignitat

Jesús va mantenir incondicionalment la convicció 
de que tots els éssers humans eren iguals en 
dignitat i valor. Va tractar als cecs, els coixos i 
esgarrats, als marginats i captaires amb tant 
respecte com als qui gaudien d’un alt nivell 
i estatus. Es va negar a considerar que les 
dones i els nens tinguessin menys importància 
o fossin inferiors. Això va capgirar una societat 
curosament ordenada segons estatus i sentit 
de l’honor, i més encara quan va apostar per 
baixar en l’escala social, en lloc d’esforçar-
se per pujar fins al cim. Va ensenyar als seus 
seguidors a ocupar el lloc més baix, de manera 
que, quan discutien entre ells sobre qui era el 
més important, va posar enmig d’ells un infant, 
una persona que no tenia cap distinció ni estatus 
en aquella societat, i els va dir que s’esforcessin 
per ser com els nens (Mc 9,33-37). Entre altres 
coses, aquesta aproximació fa caure dels seus 
pedestals a “els savis i entesos”, que no tenen 

el monopoli de la veritat. De fet, la seva saviesa 
i ensenyament poden fer que no vegin la veritat. 
Sovint el nen petit, senzill i sense formació, és 
més savi que els instruïts. “Et dono gràcies Pare”, 
diu Jesús, “perquè no has revelat aquestes coses 
als savis i entesos, sinó als petits” (Lc 10, 21). 
Entre les persones que serien considerades com 
a petits, en clau d’estatuts i instrucció, en temps 
de Jesús i que, per tant, havien apreciat el seu 
missatge, s’hi trobaven les dones. 

Una de les maneres en què Jesús va capgirar 
el seu món, va consistir en concedir a les dones 
exactament el mateix valor i la mateixa dignitat 
que als homes. Va destacar entre els seus 
contemporanis com l’únic mestre que podia 
comptar amb dones entre els seus amics i 
deixebles. Se’ns parla de Maria de Betània, a qui 
ell va animar perquè s’assegués als seus peus 
com un deixeble (Lc 10-38-42). Però encara va 
ser més controvertida l’estreta amistat amb Maria 
Magdalena, a qui va ensenyar i, -sembla-, va 
parlar de moltes coses. El fet de que es barregés 
tant lliurement amb les dones, especialment amb 
les que eren conegudes com a prostitutes, era un 
veritable escàndol (Lc 7,39; Mt 11,19). L’únic que 
no preocupava a Jesús, era la seva reputació. 
El que sí li preocupava era la manera en què les 
prostitutes i les dones sorpreses en adulteri eren 
tractades en aquella societat. Elles i, en canvi, 
-no era així amb els homes-, eren acusades i 
condemnades com a pecadores. La prostitució i 
l’adulteri no són possibles si no hi ha reclam per 
part dels homes i si ells no proporcionen els diners. 
Per què sempre es llança la culpa a les dones? La 
posició de Jesús queda bellament il·lustrada en 
l’escena en què salva la dona acusada d’adulteri, 
dels homes que volien apedregar-la (Jn 8, 1-11).

Albert Nolan, o.p. Jesús hoy. Una espiritualidad de 
libertad radical, Sal Terrae, Santander 2007.
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

En aquesta estadística hi veiem l’evolució del nombre de participants en la catequesi parroquial des 
del curs 2012/13. En termes generals, hi observem una disminució progressiva de participants, que 
va tenir el seu punt de davallada el curs 2017/18. Des d’aquell moment, i en el període de dos cursos 
seguits, notem que la situació s’ha estabilitzat i, podem intuir que, normalitzat. Si comparéssim amb 
les estadístiques del CIS, hi veuríem una proximitat, i fins i tot una coincidència amb els estats d‘opinió 
i identificació religiosa de la societat espanyola actual. Aquesta tendència, amb les seves causes 
conjunturals forma part d’un procés general de secularització de la societat i de desvinculació de la vida 
eclesial. Un procés sòcio-cultural tipificat que ja ve de lluny,  i és propi de les societats post-cristianes. A 
l’Europa occidental, ens anem acostant a aquella realitat que ja va preveure el Papa Benet XVI quan va 
anunciar que en el futur, els cristians hauríem de ser una minoria creativa. Cal dir que aquesta realitat 
no és igual en altres zones del món. Tanmateix, en aquest procés hi juga també el factor introduït per 
la globalització, i com en tots els altres àmbits de la societat, podem començar a percebre curioses i 
gens casuals tendències ideològiques. Les ambivalències d’un nou ordre mundial són, pel cap baix, 
inquietants. L’humanisme cristià, amb totes les seves pobreses, sabem què és, el que està venint, no 
ho coneixem encara.

estadístiCa, Catequesi i sensibilitat religiosa

intenCions de Misses

Diumenge dia 14, a 1/4 d’una del migdia, per en Josep Sardà i Maria Roqueta, i per en Joan Vilaseca 
Cirera, en el 4art aniversari. Dilluns dia 15, pels esposos Josep Roquet i Anna Fabregar. Dimarts dia 
16, pels esposos Joan Lleopart Prat i Dolors Coll Roqueta, i difunts de la família. Dimecres dia 17, pels 
esposos Montserrat Roviró i Josep Salvans. Dijous dia 18, pels difunts de la família Rovira Pla. Di-
vendres dia 19, per en Josep Serra Vilella. Dissabte dia 20, per en Josep Molist i difunts de la família. 
Diumenge dia 21, a les deu del matí, per en Lluís Saborit Tuneu. I,1/4 de  d’una del migdia, per la Mª 
Carme Sardà i Manel Arnaus, per la Montserrat Muns Armadans en el 3er aniversari, per en Josep Ges 
Vila en el 6è aniversari

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 7 de juny, va ser de 194,43€, I la del divendres penitencial, 
va ser de 16€. 


