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Diumenge 15 de durant l’any.              10 DE JULIOL DE 2022. Nº 28 
 

FER VACANCES AMB JESÚS 
 

Aquest és el títol de la carta dominical del Cardenal de Barcelona, 
Mons Joan Josep Omella, de diumenge passat. Simplement 
n’extrauré alguns fragments que ens poden ajudar a enfocar 
aquest temps de descans, però també d’activitats extres, com 
poden ser un temps dedicat als infants i joves. 

 
“L’estiu és un bon moment per trencar amb la rutina, aprofitar el temps 
lliure i de gaudir de moments intensos de pregària personal o 
comunitària. Per a alguns, són dies de descans, de canvi de ritmes, 
d’explorar i gaudir de tot el que ens envolta. Sols o en companyia, és un 
temps meravellós per fer vacances i, especialment, per fer-les amb 
Jesús. 
Els mesos d’estiu són ideals per aprendre, divertir-se i alhora créixer en 
la fe. Els més petits de la casa també ho poden fer, ja sigui des de 
l’entorn familiar o gràcies a les propostes de lleure que s’organitzen amb 
l’arribada del bon temps: casals d’estiu, colònies, campaments... 
El lleure és un moment adient per a l’educació i per al creixement integral 
de la persona. Amb el joc i les activitats es genera una convivència on 
interactuen comportaments, actituds i valors que es manifesten en la 
vida dels infants. Els centres d’esplai tenen un paper molt rellevant per 
educar-los en la dimensió cultural i espiritual. Des de la Fundació Pere 
Tarrés es vol col·laborar al bé comú amb l’edificació de persones 
íntegres, socialment responsables, capaços d’estimar i ser estimades, i 
obertes a l’encontre amb Déu. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 9.- Sants Agustí Zhao Rong i companys màrtirs. 
Vespre (festiva), 20 h.- Família Mèlich Oriol. 

Contxita Casas i Anton Galofré i fills Teresina, 
Josefina i Anton. 

 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY. Sant Cristòfol. 
9 h.- Missa. 
12:00 h.- Auxili Font (2n aniversari) i pares. 
 

Dilluns dia 11.- Sant Benet, abat i fundador. 
20 h.- Missa  
 

Dimarts dia 12.- Sant Paulí. 
9 h.- Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió  
 

Dimecres dia 13.- Sant Enric. 
9 h.- Missa: Intenció  particular 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió  
 

Dijous dia 14.- Sant Camil de Lel·lis.  
9 h.- Missa  
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 15.- Sant Bonaventura. 
9 h.- Missa: Josep M. Aymerich i difunts de la família. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió  
 

Dissabte dia 16.- Mare de Déu del Carme. 
Vespre (festiva), 20 h.- Eudald Sabaté Miret. 

Teresina i Josefina Masana 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE XV DE DURANT L’ANT. Sant Aleix. 
9 h.- Carme Parés i espòs Vicenç 
12:00 h.- Missa. 

 



Acollim aquest període estiuenc com un regal. Busquem espais per 
gaudir de l’entorn, per aprendre i per créixer espiritualment i 
humanament. Descobrim com podem viure la fe amb intensitat. 
Petits i grans, fem vacances amb Jesús. 

 

 

 HORARI DE CULTE D’AQUESTA SETMANA (DE L’11 AL 16) 
MISSES: Dilluns, a les 20 h. i de dimarts a divendres a les 9 h. 
Celebració de la Paraula i Comunió: de dimarts a divendres: 20 h. 

 
PREGUEM AMB L’EVANGELI  (Lc 10, 25-37) 
Per a mi, ¿qui són els altres? Paràbola del bon Samarità. 

de la Missa de cada dia, dia 10 de juliol 
Senyor, concedeix-nos entranyes de misericòrdia,  
com les teves, de pare i mare.  
Aguditza els nostres sentits; 
afina’ns la mirada i predisposa el nostre cor 
a no passar de llarg, a no fer-nos els sords i els cecs, 
com si no poguéssim fer res. 
Senyor, empeny-nos a regalar gestos de tendresa,  
a ser solidaris i tolerants. 
Que no oblidem que també nosaltres 
som fills petits, a voltes desvalguts. 
Ens demanes un amor concret: 
al qui ens fa perdre la paciència, 
al qui sempre ens interromp, 
al qui fa comentaris fora de lloc, 
al qui ens demana temps d’escolta 
per repetir-nos un altre cop la mateixa història, 
al qui plora i no sabem com consolar, 
al qui ens treu de polleguera... 
Aquests són els nostres pròxims,  
amb noms, rostres concrets... 
Que no ens cansem d’estimar, Senyor, 
No permetis que ens en cansem. AMÉN   

 

EL BON SAMARITÀ 

De vegades penso en el difícil que ha de resultar per als capellans 

parlar cada any dels mateixos fragments de l’Evangeli, però també 

penso que tant ells com nosaltres anem canviant a mesura que 

transcorre la nostra vida, anem evolucionant i, en conseqüència, un 

mateix fragment de l'evangeli ressona cada vegada de manera 

diferent, perquè jo avui no soc el mateix que l’any passat, i el meu 

context també ha canviat. 

M’ha posat davant Déu per meditar aquest evangeli del bon 

samarità que tantes vegades he sentit, llegit i meditat. I m’he adonat 

que aquesta vegada Déu em parlava de prioritats, de jerarquia de 

valors, i també de la necessitat de trencar motlles i revisar les meves 

seguretats. 

Els creients som molt donats a classificar les persones, a etiquetar-

les, a atorgar certificats que acrediten o desacrediten els altres. I 

Jesús en aquesta paràbola ens ensenya que hem de trencar 

esquemes. Jesús és un provocador. Utilitza els samaritans, que eren 

les persones proscrites a la seva època, per convertir-los en el 

personatge bo de la història, i recorre als sacerdots i levites, que eren 

suposadament les persones respectables, per convertir-los en els 

dolents del relat.  Una bona lliçó per mi, perquè revisi les meves 

seguretats i confiances, i em qüestioni si soc realment fidel l’evangeli. 

I és que Jesús també m’invita a revisar i qüestionar el meu sistema 

de valors, les meves prioritats com a creient. Per descomptat que, 

segons l’evangeli, és important pregar i anar al temple. Però m’hauria 

de resultar sorprenent que, quan Jesús ha de triar entre el que 

s'apressa per anar a fer les seves pregàries i el que s'atura per a 

atendre la persona necessitada, tria aquest darrer.  

L’evangeli em continua provocant. Em sento interpel·lat. 

 

Joan Ferrés Prats 


