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Diumenge XV de durant l’any.              11 DE JULIOL DE 2021. Nº 28 
 

L’ESGLÉSIA COM A NAU: 

TOTS HI SOM EMBARCATS (i 4) 
 

La imatge de la nau per representar l’Església és molt antiga. Arrenca del 

mateix text de l’evangeli. Jesús fa servir més d’un cop una barca com si fos 

la càtedra d’un predicador. Ell es movia entre pescadors del llac de 

Genesaret –el mar de Galilea. I no sols hi predicava, sinó que acabada la 

prèdica convidava els deixebles a navegar llac endins per pescar. 

Navegaven plegats, ells, experts en l’art de la navegació i de la pesca, i 

Jesús  el Mestre de la paraula i pedagog de la fortalesa, de la fe 

esperançada i de la lluita contra totes les tempestes i temperis. Fou l’home 

de la gran confiança –l’esperança insubornable-, tant per a ell com a l’hora 

de comunicar-la als seus. 

En la barca de Jesús, la barca de Pere, l’Església, tots hi som convidats a 

pujar-hi i a navegar sense por, pel mar de la vida i del món. Hi som tots. 

Hauríem de ser-hi tots, que per voluntat de  Jesús ningú n’és exclòs, 

l’Església  no és cap flota de naus més o menys importants. 

Al llac de Galilea, la barca que usava Jesús era de Pere i Andreu compartida 

pels seus socis Jaume i Joan. La barca de l’Església és també única, 

compartida per tots els batejats. I entre els seus tripulants no hi ha 

categories de primera, segona, tercera o de simples tolerats a coberta: tots 

hi som en l’única classe possible, fills de Déu amb el Fill, redimits per ell i 

amb ell. El que sí que s’hi dona és diversitat de carismes i de serveis, tot 

adreçat al bon curs de la navegació i dels seus tripulants. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Sant Cristòfol, màrtir.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Mèlich Oriol. 
   Merceneta Potrony. 
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY. Sant Benet, abat, 
fundador de l’Orde benedictina i patró d’Europa. 
9 h.- Esposos Ramon Pouné i Carme Casasampere i filla Assumpció. 
12:30 h.- Auxili Font (1r aniversari) i pares. 
     Esposos Joan Mèlich i Maria Poch i fill Joan. 
     Esposos Manuel Clajer i esposa Inés. 
     Graciela Ronquillo Cedeño (1r mes). 
 

Dilluns dia 12.- Sant Joan Gualbert, abat 
Vespre, 20 h.- Sisqueta Vendrell (26è aniversari) i espòs Salvador. 
             Teresa Boltà Nicolau (18è aniversari). 
 

Dimarts dia 13.- Sant Enric, emperador germànic  
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich 
Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Dimecres dia 14.- Sant Camil de Lel·lis 
Matí, 9 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Dijous dia 15.- Sant Bonaventura, doctor de l’Església.  
Matí, 9 h.- Josep Mª Aymerich Costa i família. 
Vespre, 20 h.-Celebració de la Paraula i Comunió 
 
Divendres dia 16.- Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar.  
Matí, 9 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- Antonia Verdejo Fernández 
 

Dissabte dia 17.- Sant Aleix, pelegrí/ Santa Justa i Rufina, verges i màrtirs.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Sala-Sánchez. 
Acció de gràcies pels 52 anys de matrimoni de Joan i Mª Teresa.  
Joao Paulo da Silva Ribeiro (1r aniversari). 
Carme Parés i espòs Vicenç. 
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE 16 DE DURANT L’ANY. Santa Marina, màrtir 
i Sant Frederic, bisbe d’Utrecht 
9 h.- Marina Lopez. 
12:30 h.- Missa. 
 

 

 



Per això cal que entre tots, cadascú al seu lloc, sigui i se senti responsable 

del seu servei i que l’acompleixi amb la màxima competència possible. És 

la responsabilitat elevada a co-responsabilitat. Hi som tots, cal que hi 

treballem tots, perquè ens hi va la sort o la desgràcia de tots. Jesús, el gran 

tripulant de la nau de la redempció, ens va al davant i ens dóna l’exemple 

suprem de la tasca que s’ha de fer per a la salvació de tots. Està sempre al 

seu lloc per a benefici de la comunitat. 

La nau-Església compta amb tots els elements necessaris de cara a la 

navegació que ha de fer. És l’Esperit qui els hi proporciona en cada època,  

cada moment.  Cal però que els embarcats en  aquesta  aventura en tinguin  

consciència, els coneguin i sense por se’n serveixin en bé de tots. 

Jesús ens adverteix que per més tempestats que es desencadenin en el 

mar del món, la nau-Església no sucumbirà. Però això no vol dir que hagi 

de fer tot el rumb lliure de sotragades, de mareigs dels seus tripulants. La 

seguretat que la nau-Església arribi a port és total, malgrat els contratemps, 

que hi han estat, hi són i hi seran. 

Cal que tots els tripulants es mantinguin ferms i treballin de valent en bé 

de tots. Que ningú no se senti dispensat de la seva missió ni la carregui 

sobre els altres. La nau és vella, antiga de segles, però resisteix i resistirà, 

l’Esperit en dóna garantia, per més que fins i tot dintre la nau hi pugui 

haver qui es dediqui a fer-hi forats.  

Escoltem el que ens diu Jesús a tots els embarcats: no sigueu covards, 

tingueu fe.              

 
 

 FESTA MAJOR D’ESTIU: 25 I 26 DE JULIOL 

DILLUNS, DIA 26:  
FESTA DELS COPATRONS SANTS VENUST I EXUPERANCI 

MISSA A LES 11,30 H (NO A LES 12,00 h.). Predicarà l’homilia 
Mn. Dani Palau Valero, rector de les parròquies de Corbera, professor 
de la Facultat de Teologia de Catalunya, Director de la càtedra de 
Teologia Pastoral i de la revista Quaderns de Pastoral. 
 

 90è. ROMIATGE A MONTSERRAT: 
Del 24 al 26 de setembre de 2021 
Per sol·licitar cel·les, truqueu al Tel. 676 872 782 (Joan Mèlich). Sorteig 
per triar cel.la: dimecres, 28 de juliol a les 7 de la tarda, al despatx 
parroquial. Els interessats hi poden assistir. 

 

 DIA 16, DIVENDRES, MARE DE DÉU DEL CARME: Misses a les 9 
del matí i 8 del vespre. 
 

 CONDOLÈNCIA 
La donem als familiars de Tomasa Lapaz Díaz que morí el passat dia 
6, a l’edat de 81 anys. Descansi en la pau del Senyor.  

 
 

ENVIATS A EVANGELITZAR 
 

Un dels canvis més profunds que s’han produït a l’església en els darrers 
temps té a veure amb la interpretació que es fa actualment de l’evangeli 
d’aquest cap de setmana. Jesús crida els Dotze, anomenant-los un per un 
pel seu nom, i els envia a donar testimoni d’ell. Després els explica què han 
de fer i com ho han de fer.  

En aquest breu passatge de l’evangeli hi ha dues paraules que són claus 
per a entendre el sentit de la vida de fe: cridats i enviats. Però qui és el 
cridat i qui l’enviat? 

Soc creient des de petit i sempre havia pensar que l’episodi evangèlic de 
l’enviament dels dotze apòstols, traduït al context del món actual, feia 
referència als bisbes, als sacerdots i als missioners. Ells eren per mi les 
persones enviades a una missió evangelitzadora. A nosaltres, els creients, 
ens tocava viure la fe. A ells, predicar-la i anunciar-la. 

Avui, en canvi, se’ns diu que pel sol fet de ser cristià som cridats a viure la 
fe i enviats donar-ne testimoni. Tots els cristians som cridats a evangelitzar. 
Tots els creients tenim el deure d’anunciar Jesús als no creients. La missió 
evangelitzadora no forma part de la vocació al ministeri sacerdotal, sinó de 
la vocació a la vida cristiana. 

Mai no ho vaig entendre això amb tanta radicalitat com quan vaig sentir el 
bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Vadell preguntant-se i preguntant-nos 
amb una gran contundència: “Si ens confessem de tota mena de pecats, 
per què no ens solem confessar mai de no haver evangelitzat, de no haver 
anunciat Jesús als no creients?” 

I a continuació el bisbe proposava que un primer pas en aquest compromís 
podria ser fer una llista de persones del nostre voltant a les que, en un 
determinat termini, ens comprometem a parlar de Jesús, a anunciar-los que 
Jesús dona sentit i plenitud a la nostra vida. 

Joan Ferrés Prats 


