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INICIEM EL RECORREGUT D’UN NOU CURS 
 

Com que el període de vacances s’ha acabat per a la majoria de persones, famílies i institucions, 
de nou emprenem el ritme d’un nou curs que per ser el del ritme escolar, els mes patits de la casa 
ens obliguen a donar un nou pas endavant  que ens conduirà fins a l’estiu de l’any vinent, amb 
vida nova. 
Els qui llegiu aquest escrit ja sabeu que per a la fe, la pregària, l’espiritualitat, la vivència cristiana, 
no hi ha temps vacacional i ens han acompanyat sempre. La manera de concretar-ho ha estat per 
a cada persona una ocasió d’adaptació a la varietat i novetat de circumstàncies, a no ser que la 
decidia, en certs ambients, hagi motivat arraconar certs valors que en la resta de l’any són tinguts 
en compte. 
Amb tot, com que les organitzacions, el ritme de reunions, la trobada entre les persones, la 
periodicitat d’activitats i fins les celebracions litúrgiques varien, almenys durant un mes, ara tornem 
a pujar al tren, que ens conduirà el llarg dels mesos, amb l’activitat a través de la qual mostrarem 
la nostra responsabilitat familiar més relligada entre tots els membres de la família; els nostres 
compromisos socials o d’entitats de tot tipus; o la participació continuada en les celebracions de 
la fe comunitària; o allò que marca la meva vida compartida en el camp que sigui, i que es fa amb 
més o menys responsabilitat, servei, inquietud, estudi, art, esport, també, amb d’altres amb qui 
tenim la mateixa afició, ideal, finalitat, il·lusió per a viure amb un sentit més ample que no només 
el benestar personal tant proclamat per la nostra societat d’avui. 
Tenim sort que moltes més persones de les que coneixem i, fins i tot que ens imaginem, ja ho 
duen a terme amb assiduïtat i sense rendir-se en l’esforç que suposa moltes d’aquestes iniciatives 
socials i compartides. 
La comunitat parroquial, també, es posa en marxa en la seva acció i ritme pastoral. És més 
expressada a partir d’aquest mes de Setembre, per a viure un període més de la nostra vida amb 
la dinàmica de l’Esperit que ens mena pel camí del bé; ens enforteix en la capacitat d’estimar 
servint els altres i presentant, potser iniciatives, que poden fer veure noves maneres de viure com 
a parròquia més acollidora i ser enmig del poble un centre de trobada per horitzons amples i un 
crit d’esperança, malgrat els mancaments i limitacions que tenim. 
Es tracte d’un període nou per a la nostra vida i això ens ha de moure a tots a viure el que són els 
valors de l’Evangeli de Jesús i perquè d’altres els puguin apreciar i, si volen, compartir-los per a 
una millor penetració en la vida del poble i dinamitzadors del que són valors de l’esperit en 
cadascú, però, al servei dels altres. 
“Jesús és el mateix ahir, avui i sempre”. Si Ell és llibertat, amor, justícia, vida i esperança, pot ser, 
durant aquest curs que ens acompanyi en la lluita per assolir més de tot per a tots i a través de tot 
el que fem personalment i comunitària. 
                                                                                                                                                                                     
Mn. Joaquim Rius 



COMENTARIO DEL EVANGELIO DE HOY: Lc 14,25-33 

Es un error pretender ser  «discípulos» de Jesús sin detenerse nunca a reflexionar sobre las 
exigencias concretas que encierra seguir sus pasos, y sobre las fuerzas con que hemos de contar 
para ello. Nunca pensó Jesús en seguidores inconscientes, sino en personas lúcidas y 
responsables. 

Las dos imágenes que emplea son muy concretas. Nadie se pone a «construir una torre» sin 
tomarse un tiempo para reflexionar sobre cómo debe actuar para lograr acabarla. Sería un fracaso 
empezar a «construir» y no poder llevar a término la obra iniciada.  

El evangelio que propone Jesús es una manera de «construir» la vida. Un proyecto ambicioso, 
capaz de transformar nuestra existencia. Por eso no es posible terminar viviendo de manera 
evangélica sin detenerse a reflexionar sobre las decisiones oportunas a tomar en cada momento. 

También es claro el segundo ejemplo. Nadie se enfrenta de manera inconsciente a un 
adversario que le viene a atacar con un ejército mucho más poderoso, sin reflexionar 
previamente si aquel combate terminará en victoria o será un suicidio. Seguir a Jesús es 
enfrentarse contra los adversarios del reino de Dios y su justicia. No es posible luchar a favor del 
reino de Dios  de cualquier manera. Se necesita lucidez, responsabilidad y decisión. 

En los dos ejemplos de Jesús se repite lo mismo: los dos personajes «se sientan» a reflexionar 
sobre las verdaderas exigencias, los riesgos y las fuerzas con que han de contar para llevar a 
cabo su cometido. Según Jesús, entre sus seguidores, siempre será necesaria la meditación, el 
debate, la reflexión. De lo contrario, el proyecto cristiano puede quedar inacabado. 

Es un error en la Iglesia de Jesús ahogar el diálogo e impedir el debate. Necesitamos más que 
nunca reflexionar y deliberar juntos sobre la conversión que hemos de vivir hoy los seguidores de 
Jesús. No seguir trabajando como si nada pasara. «Sentarnos» para pensar con qué fuerzas 
hemos de construir el reino de Dios en la sociedad moderna. De lo contrario nuestra 
evangelización será una «torre inacabada». 

José Antonio Pagola 

 
 
 

 

 

INTENCIONS DE MISSA  DE  LA  SETMANA: 
 

    20h.  
DIUMENGE:4 11h. 

13h. 
Família Martorell i Família Closes. 

DILLUNS:5 20h.  
DIMARTS:6 20h. Guadalupe Sánchez; Ramón Marco. 

DIMECRES:7 20h. Ramon Sans - Emilia Bosch. 
DIJOUS:8 20h.  

DIVENDRES:9 20h.  
DISSABTE:10 20h.  

DIUMENGE:11                    11h. 
13h. 

Mn. Ramon Grané Prats. 
difunts família Junquera-Ezquerra. 

 



 

 

HORARI NORMALITZAT DE MISSES 
A l’església parroquial, diumenges i festes: 
                                                   11h.(català) i 13h. (castellà) 
A la residència Ntra. Sra. de Lourdes, diumenges i festes: 
                                                   10h. (castellà)     
PASTORAL DE LA SALUT 
El proper dijous, dia 8, i tal com hem fet cada mes, visitarem els residents a la institució “Vitalia”, 
per fer-hi el servei religiós amb tots els qui ho vulguin. 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’ En Luis Abadía Ferrero, Na Carmen Día-Pinto Díaz,  N’ Ismael Céspedes 
Rodrigo, En José Asensio Varea, En Florenci Méndez Babiloni.  Desitgem que els difunts gaudeixin 
de la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

ROMERIA  A  MONTSERRAT 
Aquest any la farem el proper 2 d’Octubre. El preu de la romeria serà com el de l’any passat, tot 
inclòs 40€.  Per inscripcions al despatx parroquial 
 

Avui diumenge  
1er del mes col·lecta  extra   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


