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VACANCES : TEMPS DE MÉS PREGÀRIA
Fa uns diumenges, en l’escrit que es publicà en aquest “Full Informatiu”, exposava la meva opinió
davant de la realitat del temps de vacances i del concepte que personalment tinc.
Un aspecte que esmentava era que és un temps en el que es podria dedicar més estona a la
pregària. Sóc conscient que no em dirigeixo a cap col·lectiu monàstic o religiós, o similars
associats, que tenen el compromís de dedicar temps específicament a la pregària per llur vocació o
opció i , seguint la màxima de la regla de St. Benet: “Ora et Labora”= “Prega i Treballa”.
Amb tot present i dirigint-me a “cristians de base”(sense pretendre establir cap categoria, sinó per
entendre’ns) tant una cosa com una altra, el treballar i el pregar, són realitats que estan
encarnades en el nostre compromís, en l’estat que tinguem de vida, segons les circumstàncies que
ens envoltin en el dia a dia, perquè som cristians.
Si no anem alerta, és fàcil que el treball (qui en tingui!), l’esplai, el passejar, el fer alguna
activitat,...ocupin tot el temps del que disposem i, fàcilment ens justifiquem dient-nos que no tenim
temps per a res més i, haver d’anar corrents tot el dia.
Hem d’assumir, molt més encara, que de temps per la pregària l’hem de tenir. Segons les
circumstàncies, el quant i el com d’aquest temps, serà cadascú personalment que l’haurà de trobar.
És necessari que no ens n’oblidem.
Oblidar-ho voldrà dir d’alguna manera que ens oblidem del Senyor. Com cristians que som, el
temps de pregària és un temps d’intimitat amb Jesús i de valoració d’aquell com l’ “aliment” per a la
nostra fe, esperança i caritat en el contexte de més coneixement d’Ell que dóna sentit a la nostra
manera nova de viure.
Aquest temps de pregària, voldrà dir, temps de silenci, de lectura de la Paraula de Déu contrastada
amb la nostra vida personal, de reflexió realista...establint un diàleg amb Jesús en el que ens
situem com interlocutors seus. En d’altres ocasions la pregària podrà consistir en repetir pregàries,
vetllant que no sigui només això, sinó pensant en el que hom diu i no caure en la monotonia.
També podrà servir la contemplació de la natura i donant gràcies al nostre Creador per totes les
meravelles que ens ha regalat. Fins i tot, una lectura podrà moure el nostre esperit a aprofundir en
el sentit de la fe, la vida, el que és més humà i cristià...
El lloc i l’ambient han facilitar el recolliment i evitar un ambient que distregui. Sé que enmig del
brogit de cada dia també es pot fer pregària, però tot el que faciliti el recolliment enriquidor
espiritualment i de maduresa humana, és molt millor.
Ja sé que enmig de la nostra societat sorollosa, bellugadissa i que vol l’eficàcia de l’acció, poden
semblar absurds el silenci i el recolliment sobre la nostra vida i amb Jesús, però hem de ser
valents, decidits i autèntics si és que, de veritat, estimem i valorem la pregària. Si és així, segur que
sempre trobarem temps per allò que estimem de veritat i pregarem.
Mn. Joaquim Rius

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 6 30-34
Marcos describe con todo detalle la situación. Jesús se dirige en barca con sus discípulos
hacia un lugar tranquilo y retirado. Quiere escucharles con calma, pues han vuelto cansados
de su primera correría evangelizadora y desean compartir su experiencia con el Profeta que
los ha enviado.
El propósito de Jesús queda frustrado. La gente descubre su intención y se les adelanta corriendo
por la orilla. Cuando llegan al lugar, se encuentran con una multitud venida de todas las aldeas del
entorno. ¿Cómo reaccionará Jesús?
Marcos describe gráficamente su actuación: los discípulos han de aprender cómo han de tratar a la
gente; en las comunidades cristianas se ha de recordar cómo era Jesús con esas personas
perdidas en el anonimato, de las que nadie se preocupa. "Al desembarcar, Jesús vio la multitud, se
conmovió porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma" .
Lo primero que destaca el evangelista es la mirada de Jesús. No se irrita porque han interrumpido
sus planes. Los mira detenidamente y se conmueve. Nunca le molesta la gente. Su corazón intuye
la desorientación y el abandono en que se encuentran los campesinos de aquellas aldeas.
En la Iglesia hemos de aprender a mirar a la gente como la miraba Jesús: captando el sufrimiento,
la soledad, el desconcierto o el abandono que sufren muchos y muchas. La compasión no brota de
la atención a las normas o el recuerdo de nuestras obligaciones. Se despierta en nosotros cuando
miramos atentamente a los que sufren.
Desde esa mirada Jesús descubre la necesidad más profunda de aquellas gentes: "andan como
ovejas sin pastor" . La enseñanza que reciben de los maestros y letrados de la ley no les ofrece el
alimento que necesitan. Viven sin que nadie cuide realmente de ellas. No tienen un pastor que las
guíe y las defienda.
Movido por su compasión, Jesús "se pone a enseñarles con calma" . Sin prisas, se dedica
pacientemente a enseñarles la Buena Noticia de Dios y su proyecto humanizador del reino. No lo
hace por obligación. No piensa en sí mismo. Les comunica la Palabra de Dios, conmovido por la
necesidad que tienen de un pastor.
No podemos permanecer indiferentes ante tanta gente que, dentro de nuestras comunidades
cristianas, anda buscando un alimento más sólido que el que recibe. No hemos de aceptar como
normal la desorientación religiosa dentro de la Iglesia. Hemos de reaccionar de manera lúcida y
responsable. No pocos cristianos buscan ser mejor alimentados. Necesitan pastores que les
transmitan la enseñanza de Jesús.
José-Antonio Pagola



INTENCIONS DE MISSA:

DISSABTE: 21
DIUMENGE: 22

20h.
11h.
13h
DILLUNS: 23
20h.
DIMARTS: 24
20h.
DIMECRES: 25 20h.
DIJOUS: 26
20h.
DIVENDRES: 27 20h.
DISSABTE: 28
20h.
DIUMENGE: 29 11h.
13h

Llorenç Rosell; Madrona Bosch.
Gabriel Florença
Núria Gaig
esposos Joan Gallart i Francesca Malaret.
difunts família Vila-Oliveras
Acció de gràcies

HORARI D’ESTIU EN LES MISSES
Aquest horari s’aplicarà a partir del primer diumege d’Agost (dia 5), fins el
segon diumenge de Setembre (dia 9).
A la parròquia
Dissabtes i vigílies de festa, a les 20h.(català)
Diumenges i festius, a les 12h.(català)
A la residència Ntra.Sra. de Lourdes
Diumenges i festius a les 10h.(castellano)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En els dies laborables: 8’45h.(castellano) A la residència.
20h.(català) A la parròquia

Fa falta per al Banc d’aliments
Hace falta para el Banco de alimentós

POTS DE CIGRONS CUITS
POTS DE MONGETES CUITES
POTS DE LLENTIES CUITES
OLI
LLAUNES DE TONYINA
LLAUNES DE SARDINES
LLAUNES DE TOMÀQUET TRITURAT
LLET DESNATADA
PASTILLES PER FER SOPA
LLET CONDENSADA
CARTRÓ DE BROU
GEL DE BANY
DETERGEN PER RENTAR ROBA
SABÓ PER RENTAR PLATS

BOTES DE GARBANZOS COCIDOS
BOTES DE JUDIAS COCIDAS
BOTES DE LENTEJAS COCIDAS
ACEITE
LATAS DE ATÚN
LATAS DE SARDINAS
LATAS DE TOMATE TRITURADO
LECHE DESNATADA
PASTILLAS PARA HECER SOPA
LECHE CONDENSADA
CARTON DE CALDO
GEL DE BAÑO
DETERGENTE PARA LA ROPA
JABÓN PARA LAVAR PLATOS
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