
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
Dissabte dia 15.- Sant Bonaventura,bisbe i doctor de l’Església.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Missa.                                        
 
Diumenge dia 16.- 15è. DIUMENGE DE DURANT L’ANY.  
          MARE DE DÉU DEL CARME. 
9h.-  Miquel Belmonte Mezquita (3r. aniversari).  
         Josep Mª Aymerich Costa. 
         Carme Parés i espòs Vicenç. 
         Carme Casasampere i espòs Ramon. 
12:30h.- Francesc Munté i esposa Genoveva.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  17.- Màrtirs del Brasil. 
Vespre.- Acció de gràcies Santa Teresa de Calcuta.               
 

Dimarts dia 18.- Santa Marina, verge i màrtir / Sant Frederic, bisbe. 
Matí.- Maria Llinàs (aniversari). 
Vespre.- Missa.                          
 

Dimecres dia  19.- Santa Àurea, verge i màrtir. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Eudald Sabaté Mivet.                               
 

Dijous dia 20.- Santa Margarida, verge i màrtir / Sant Elies, profeta. 
Matí.- Narcizo Roget. 
Vespre.- Antoni Pastor Campmany i esposa Margarita Mayor. 
 
Divendres dia 21.- Sant Daniel, profeta. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Manuel Reyes (pare i fill) i Manuel Gómez.                
 

Dissabte dia 22.- Santa Maria Magdalena, deixebla de Jesús. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joaquim Prats / Antoni Costa i Magdalena Prats 
(esposos).                                            
 
Diumenge dia 23.- 16è. DIUMENGE DE DURANT L’ANY. 
9h.- Carmen Pumarola.  
12:30h.- Isidre Prats / Magdalena Ferrés Aymerich i Isidre Marcè Prats.                                               

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE 15 DE DURANT L’ANY.     16 DE JULIOL DE 20 17. N. 29  
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE  
 

  Senyor, avui ens recordes la vitalitat de 
l’evangeli. 
De gent que es diu creient n’hi ha cada 
vegada menys. 
Ens desanimem, Senyor, no ens en sortim. 
Avui ens animes a sembrar una vegada més 
sense esperar veure la collita. 
Creiem en la teva Paraula i continuarem 
donant testimoni cristià. 
 

Que el nostre missatge, Senyor, sigui 
evangèlic. 
Senyor, que siguem sembradors de veritat. 
 

Senyor, som una societat privilegiada. 
Fins i tot enmig de les dificultats 

econòmiques tenim accés a la cultura i ,tot i la indiferència i que ens 
vulguin silenciar, encara tenim  llibertat per manifestar la nostra fe. 
Que la situació que ens has regalat no sigui motiu de rutina 
o d’ensopiment espiritual. 
 

Senyor, que a l’Eucaristia del Diumenge   
escoltem la teva Paraula i la guardem en el nostre cor 
per tal que durant la setmana llevem fruits de caritat i benvolença. 
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� CONVIVÈNCIES D’ESCOLANS A LLINARS DEL VALLÈS 
Nou escolans de la nostra parròquia hi van participar, conjuntament 
amb altres escolans de diferents parròquies de l’arxidiòcesi de 
Barcelona. Quatre dies de convivència realitzant diferents activitats 
organitzades amb el lema “escolans, amics de Jesús” destacant 
aquest vincle que ha de tenir tot escolà amb Jesús, en el servei a la 
comunitat cristiana i a les misses dels diumenges. Malgrat el 
cansament, van tornar molt contents i desitjant participar-hi a la 
propera edició. Ens alegrem molt i els felicitem pel servei que donen 
a la nostra comunitat cristiana. 

 

� PROPOSTA D’ESTIU JUVENIL: GISCLARENY 
Ho organitza la Delegació de Joventut del bisbat. Convivències - 
recés espiritual per a joves de 18 a 35 anys. Cinc dies de contacte 
amb la natura, per a trobar-se amb un mateix i amb Déu. Aquells 
joves que estigueu interessats i voleu més informació us podeu posar 
en contacte amb el Jordi (seminarista): jordi_mib@hotmail.com 
 

� A LES PORTES DE LA FESTA MAJOR D’ESTIU 
El proper cap de semana comença la Festa Major d’estiu. Dilluns, dia 
24 celebrem els copatrons Sant Venust i Sant Exuperanci. A les 12 
del migdia celebrarem l’Eucaristia presidida per Mn. Anton Roca, 
rector i arxiprest, acompanyat pels mossens que puguin venir: de 
l’arxiprestat, Mn. Mateu, fills del poble… Predicarà l’homilia Mn. 
Ramon M. Bosch Vendrell, rector de Piera i arxiprest. 

 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Torcuato Majuelos Peña, que morí el 
passat dia 7, a l’edat de 89 anys. Descansi en la pau del Senyor. 
 

� BAPTISME 
Dia 16: Rep el sagrament del Baptisme l’infant Nicolàs Fornielles 
Cano. L’Església el rep amb molta alegria! Felicitats, pares! 
 

� AVUI, DIUMENGE 16 DE JULIOL: MARE DE DÉU DEL CARME 
 En el Carmel, muntanya de Palestina, el profeta Elies defensà la fe 
d’Israel en el Déu únic. Al segle XII uns ermitans s’hi agruparen en 
una regla comuna (carmelites), sota la protecció de la Mare de Déu, 
la verge contemplativa de Natzaret.  

La devoció de la Mare de Déu del Carme s’introdueix a casa nostra amb 
les primeres fundacions de convents de l’orde carmelità al segle XIII. 
Amb molta celeritat esdevingué popular i per tot arreu es fundaren 
confraries del Carme, que es van convertir en infatigables propagadores 
de l’escapulari carmelità. La festa del 16 de juliol, instituïda al segle XV, 
anà adquirint cada cop més arrelament en el poble, fins al punt de donar 
origen a un seguit de festes populars. Segons la tradició fou en aquesta 
data (1251) quan el dominic Simó Stock havia rebut l’escapulari de mans 
de la Mare de Déu. A totes les Carmes, per molts anys!  
    

 

ENGANYAR-NOS A NOSALTRES MATEIXOS 
 

Fa temps vaig parlar que el golf és l’esport on es fan més trampes, 
perquè no hi ha àrbitres. Cada jugador apunta el número de cops que fa 
per arribar el green. Guanya el que en fa menys. I si has de moure la 
pilota per poder-la colpejar millor, aquest desplaçament ja hauria de 
ser  comptat com un cop.  

Doncs bé, Dan Ariely va aplicar un qüestionari a centenars de 
golfistes professionals. A la pregunta del que pensaven sobre quants 
companys desplaçaven il·legalment la pilota amb el pal, varen dir que el 
23%. A la pregunta de si ho feien ells, un 8% va dir que sí. A la pregunta 
de quants companys la desplaçaven amb el peu sense comptar-ho com 
a cop, varen dir que el 14%, però en preguntar si ho feien ells, ho van 
acceptar un 4%. I a la pregunta de quants la desplaçaven il·legalment 
amb la mà, varen dir que un 10%, però en preguntar si ho feien ells, 
només va dir que sí un 2,5%. És sorprenent i matemàticament 
impossible. Tots diuen que molts fan trampes, i la majoria diuen que ells 
no. La majoria consideren que ells són excepció. Matemàticament 
insostenible. I, per altra banda, si qualsevol desplaçament de la pilota és 
il·legal, per què pensem que es fa més trampa fent-ho amb la mà o el 
peu que amb el pal? Vivim instal·lats en l’engany.   

Jesús diu que “La veritat us farà lliures”, però les persones tendim a 
enganyar, i encara més a enganyar-nos a nosaltres mateixos. Segur que 
la temptació dels jugadors de golf és també la temptació dels cristians. 
Segur que també nosaltres de vegades ens creiem millors que els altres. 

I segur que de vegades trobem la manera d’enganyar-nos a 
nosaltres mateixos per justificar l’incompliment de les regles del joc. 
Aquesta recerca és una bona oportunitat perquè fem un examen de 
consciència. 

Joan Ferrés Prats 


