
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
Dissabte dia 1.- Sant Simeó. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Esposos Julián i Maria i esposos Sebastià i Maria.                                         
 
Diumenge dia 2.- 13è. DIUMENGE DEL TEMPS DE DURANT L’ANY. 
9h.- Isabel Luque Ortiz i espòs./ Miquel Pascual Reverter. / 
        Difunts Sanglas-Ventura. 
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 3.- Sant Tomàs, apòstol. 
Vespre.- Família Torredemer-Roig.                                
 
Dimarts dia 4.- Santa Isabel de Portugal, princesa catalano-aragonesa. 
Matí.- Montserrat Marí Alabart (1er aniversari). 
Vespre.- Francesc Munné Rigol / Rosa Casas Tetas (100 anys).        
 
Dimecres dia 5.- Sant Antoni Maria Zacaries, prevere i fundador. 
Matí.- Missa.     
Vespre.- Mª Rosa Agudo Rodríguez (1 mes) missa funeral.  
 
Dijous dia 6.- Santa Maria Goretti, verge i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Lola Sabat i espòs Jaume Romagosa. 
 
Divendres dia 7.- Sant Fermí, bisbe de Pamplona. 
Matí.- Missa.                        
Vespre.- Missa.                
 
Dissabte dia 8.- Sant Adrià III, papa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Família Reverter-Margarit / Família Mèlich-Oriol.                                         
 
Diumenge dia 9.- 14è DIUMENGE DEL TEMPS DE DURANT L’ANY. 
      Mare de Déu Reina de la Pau. 
9h.- Difunts Tuset-Sala. 
12:30h.- Eleuteri Termes i Sebastià Serra. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE 13 DE DURANT L’ANY.      2 DE JULIOL DE 20 17. N. 27 

LES MISSES EN ÈPOCA DE VACANCES 

Sovint a l´estiu es dóna l’ocasió de refermar alguns principis de 
l´Eucaristia, com per exemple que el Senyor es fa present quan dos o 
tres es reuneixen en el seu nom. Això sol ja ens ha de fer valorar 
qualsevol assemblea litúrgica, siguin quines siguin les persones que la 
constitueixin. Ens ha de fer valorar la comunitat habitual i la que es dóna 
en circumstàncies especials: quan sortim o fem vacances…  

Sorprèn a vegades la visió migrada d´aquells que, perquè ja no 
poden anar a la "seva" missa, a la "seva" parròquia, o amb la "seva" 
llengua, ja es disculpen d´assistir a la celebració dominical. Es comprèn 
que es busqui aquella celebració que més ajudi i convingui, però no fins 
al punt que sigui més important el "marc" que la mateixa celebració. 

Si hom preveu que no podrà anar a la missa de sempre, cal fer 
l´esforç de mirar l´horari i buscar la que vagi bé. Si hom és fora, cal que 
celebri el diumenge amb els cristians d´allí on es troba, encara que no 
conegui ningú: n´hi ha prou amb saber que són germans cristians. Si 
hom es troba en un país d´idioma diferent al propi o fins i tot sense 
entendre´l gens, això no és excusa per a no celebrar l´Eucaristia. Allí es 
proclama l´Evangeli, allí podem pregar junts, celebrar el Sopar del 
Senyor (tots ja sabem de què va) i rebre la Comunió… 

Cal celebrar el Memorial del Senyor, cal no deixar de cumplir amb 
aquesta voluntat de l´Església, fins i tot és bo conèixer altres comunitats 
i estils diferents. 
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Així se´ns fa més avinent que el centre de la celebració cristiana ni 
som nosaltres, ni els nostres veïns ni la comunitat, sinó el Senyor 
ressuscitat que aplega arreu els seus fidels. 
 

Mn. Anton Roca 

 
 

� ELS ESCOLANS MARXEN DE CONVIVÈNCIA  
Aquest proper dimecres i fins dissabte, finalment 9 escolans amb 
el seminarista Jordi marxaran de convivència. Els hi desitgem uns 
dies ben plens de diversió i de bona convivencia. I que els serveixi 
per valorar el servei que fan a la parròquia i sobretot l’oportunitat 
de viure tan de prop la celebració cristiana. Que mai s’apoderi 
d’ells la rutina ni visquin el servei que fan com una feina més, 
sinó com un acte d’amistat a Jesús, com un acte d’amor a Déu 
que edifiqui els altres cristians. 

 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Aniceta Gómez Astasio, que morí el 
passat dia 24, a l’edat de 89 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

� BAPTISMES 
Dissabte 1: Ainoa Mora Amador 
Diumenge 2: Evelyn Gil Bové 

 

L’Església us acull amb molta alegria. Que la llum de Crist i de la 
fe us acompanyi en el camí de la vida. 
 

� CASAMENTS MES DE JULIOL 
Ja sortí la llista diumenge passat. Però passà per alt un casament 
que es fa fora de la nostra parròquia, a Sant Martí de Riells del 
Montseny, el proper 22 de juliol: Enllaç matrimonial entre Jordi 
Marcè Siñol, fill de Sant Vicenç dels Horts i Andrea Jiménez Ribas, 
de Granollers. Desitgem que siguin molt feliços en la seva unió 
matrimonial. 

 

� DILLUNS TORNEM DE LOURDES A CASA 
“T’aviso d’una cosa. Lourdes enganxa... Lourdes t’obre a Déu i 
als altres. La Mare de Déu i el poble de Déu que està malalt i 
sofreix et diu: fins la propera. Aquí t’esperaré amb la torxa ben 

encesa de la fe. Bon camí de tornada i en el teu cor pensa: Què 
t’emportes de Lourdes? Quina persona o conversa més t’ha fet 
pensar sobre la teva vida? On has trobat o vist a Déu?” 

 
 

LES NEURONES MIRALL 
 

Als anys 90 uns científics de la Universitat de Parma van descobrir 
un tipus de neurones del cervell humà que són cabdals per entendre 
l’empatia, els aprenentatges per imitació i les nostres reaccions com a 
espectadors (cinema, teatre, televisió, videojocs). Les varen anomenar 
neurones mirall. Són neurones que s’activen tant quan es realitza una 
acció com quan s’observa que un altre la realitza. Es disparen, per 
exemple, tant quan una persona colpeja una pilota com quan veu que 
una altra la colpeja.  

El nadó que somriu quan una persona el somriu ho fa gràcies a 
aquestes neurones. I gràcies a elles experimentem els mateixos 
sentiments que una persona a la que sentim com a propera. Quan patim 
amb el protagonista d’un film és gràcies a les neurones mirall. I quan 
veiem que uns personatges es besen, algunes de les cèl·lules que 
s’activen en el nostre cervell són les mateixes que s’activen quan 
nosaltres mateixos besem. 

Són, doncs, les neurones responsables de l’empatia, però perquè 
funcionin cal que hi hagi una empatia prèvia. Ho prova el fet que no ens 
identifiquem amb el dolent de la pel·lícula, per exemple. I el fet que 
l’infant imita un somriure únicament si la persona que li somriu li cau bé; 
si no, es posa a plorar. És a dir, les neurones mirall potencien les 
relacions emocionals positives, però perquè s’activin cal que hi hagi una 
actitud emocional positiva prèvia. 

El fenomen de les neurones mirall és fonamental per comprendre les 
experiències de fe. Déu ha volgut que la transmissió de la fe es faci a 
través de la paraula i de l’exemple de persones que ja són creients. Les 
neurones mirall hi juguen, doncs, un paper cabdal, perquè ens ajuden a 
sentir el mateix que aquelles persones que creuen profundament.  

Però perquè l’exemple indueixi a la imitació cal que hi hagi una 
actitud emocional positiva prèvia, d’estimació o admiració envers la 
persona. Com Jesús, hem de saber empatitzar, sintonitzar, connectar 
amb els altres si volem que s’obrin a la fe. 
 

Joan Ferrés Prats 


