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AL SETEMBRE COMENCEN MOLTES ACTIVITATS 
 
Tot i ser aquest mes el número nou de durant l’any natural, en molts àmbits de la vida 
familiar, social i professional, sembla que sigui un any nou. El temps tots sabem que és 
convencional i més encara la seva distribució al llarg del dia, però el període de vacances 
trenca el ritme i dóna, en retornar al de l’activitat acostumada, la sensació de començament 
tot nou. 
És cert que en moltes activitats certament és tot nou. Am tot, allò que no ho és, pel sol fet 
d’haver deixat un temps la feina fa retrobar-ho amb aires de novetat tant del treball com de la 
relació amb les persones. 
Concretant en l’àmbit de la vida parroquial el sol fet de deixar de funcionar grups, de variar 
horaris, de participar amb l’entorn de persones noves o diferents...,de situar-se en un marc 
diferent de vivenda o de lloc de culte...ara dóna també la sensació de començar un any nou 
enmig del que és més normal la resta dels mesos. 
El marc fa possible o estableix diferències, però l’important és la vida que s’hi viu. Els 
sentiments poden variar i les emocions tenir nova vivor, però el que més val en tot plegat és 
el sentit que se l’hi dóna a tot el camp de possibilitats que les circumstàncies ens faciliten. 
La monotonia o la desídia maten la gran riquesa de l’Esperit que tots portem dins nostre. 
Sempre dependrà de com cadascú empren el ritme del que fa en i amb la seva vida i del que 
pugui  fer en col·laboració amb d’altres per un viure millor amb més justícia, més amor, més 
pau, més solidaritat, més llibertat, més comprensió, més perdó i esperança. 
Adonem-nos que tot això esmentat és el contingut del viure que farà que tot sigui nou de 
veritat. La novetat no vindrà del fer coses noves sinó del com vivim el que fem cada dia. 
L’esperit d’aquest estil  es transmet amb el que fem i compartint-ho. Esdeveniments senzills 
poden oferir experiències extraordinàries i meravelloses, ens poden canviar la vida que 
compartim. 
És bo pregar perquè sapiguem donar el millor valor i sentit a la nostra vida, sigui quin sigui el 
moment que estem passant, tal com diu Jesús: “La teva fe t’ha salvat”. 
                                                                                                                 Mn. Joaquim Rius 
 

10è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DE LA NOSTRA DIÒCESI 
                                                   DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 
El nostre bisbe Agustí ens convoca a donar gràcies en aquest aniversari a través d’una 
carta, amb aquestes paraules: “Ara fa deu anys que vàrem començar a caminar plegats com 
Església diocesana”. 
Com Església farem diferents actes al llarg d’aquest curs, que ja anirem anunciant. 
Començarem ara, amb una celebració de l’Eucaristia a la Catedral de St. Feliu, a les 20h. 
del divendres vinent, dia 12. Tothom hi és convidat a participar-hi. 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY :  Mt 18, 15-20 

La destrucción del templo de Jerusalén el año 70 provocó una profunda crisis en el pueblo 
judío. El templo era «la casa de Dios». Desde allí reinaba imponiendo su ley. Destruido el 
templo, ¿dónde podrían encontrarse ahora con su presencia salvadora? Los rabinos 
reaccionaron buscando a Dios en las reuniones que hacían las palabras de la Ley, la 
presencia de Dios (la «Shekiná») está con ellos». 

Los seguidores de Jesús provenientes del judaísmo reaccionaron de manera muy diferente. 
Mateo recuerda a sus lectores unas palabras que atribuye a Jesús y que son de gran 
importancia para mantener viva su presencia entre sus seguidores: «Donde dos o tres están 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». 
No es una reunión que se hace por costumbre, por disciplina o por sumisión a un precepto. 
La atmósfera de este encuentro es otra cosa. Son seguidores de Jesús que «se reúnen en 
su nombre», atraídos por él, animados por su espíritu. Jesús es la razón, la fuente, el  
aliento, la vida de ese encuentro. Allí se hace presente Jesús, el resucitado. 

No es ningún secreto que la reunión dominical de los cristianos está en crisis profunda. A no 
pocos la misa se les hace insufrible. Ya no tienen paciencia para asistir a un acto en el que 
se les escapa el sentido de los símbolos y donde no siempre escuchan palabras que toquen 
la realidad de sus vidas. 

Algunos sólo conocen misas reducidas a un acto gregario, regulado y dirigido por los 
eclesiásticos, donde el pueblo permanece pasivo, encerrado en su silencio o en sus 
respuestas mecánicas, sin poder sintonizar con un lenguaje cuyo contenido no siempre 
entienden. ¿Es esto «reunirse en el nombre del Señor»? 

¿Cómo es posible que la reunión dominical se vaya perdiendo como si no pasara nada? 
¿No es la Eucaristía el centro del cristianismo? ¿Cómo es que la Jerarquía prefiera no 
plantearse nada, no cambiar nada? ¿Cómo es que los cristianos permanecemos callados? 
¿Por qué tanta pasividad y falta de reacción? ¿Dónde suscitará el Espíritu encuentros de 
dos o tres que nos enseñen a reunirnos en el nombre de Jesús?                                                                           

                                                                                                        José Antonio Pagola 

 
INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE:6 20h.  

DIUMENGE:7 11h. 
13h. 

difunts: Carme Rius Solé; Pilar Adell Fullola. 
Manuel-Ramón Padilla González 

DILLUNS:8 20h. Josep Ferret; Teresa Rosell. 

DIMARTS:9 20h. Joan Munné; Josefa Balsells. 

DIMECRES:10 20h. Pere Bosch; Lluïsa Salinas. 

DIJOUS:11 11h. Mn. Ramón Grané 

DIVENDRES:12 20h.  

DISSABTE:13 20h.  

DIUMENGE:14                    11h.   
13h. 

 
Difunts família Junquera-Ezquerra 

 
REUNIONS: 
DILLUNS dia 8, a les 20’30h, grup dels programes de ràdio. 
DISSABTE dia 13, a les 19h. preparació baptismes. 
 


CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de Amado Norte García i Gemma Cartró Campamá. I desitgem que 
els difunts gaudeixin de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
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