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LES MANS
Les mans dels nens i nenes a qui donem la Primera
Comunió s’obren, tendres i innocents, a la vinguda del
Senyor. Són mans de tots colors, ja que molts són fills
de famílies immigrants, i en aquella maneta que s’obre
a la vida s’hi pot llegir el desig del millor regal, que és
Jesús, que també va venir al món com un nen, en el si
de la Sagrada Família de Natzaret. L’Evangeli parla
moltes vegades de les mans de Jesús. Imposava les
mans als malalts, acaronava els infants, agafava la mà
de Pere quan s’enfonsava, amb la mà tocava els
leprosos... Jesús és la mà estesa de Déu a tothom,
per donar-nos vida i ànim.
Per contrast amb els nens, quan passen els adults a
combregar es van obrint unes mans que porten la
marca del pas dels anys. Mans que omplen de significat i veneració aquest moment sublim: la Comunió,
l’encontre més íntim amb el Senyor i la trobada més
implicant amb la comunitat, que és enviada a ser
testimoni de Jesús vivent.
Apareixen mans de tot tipus, que venen amb el desgast
de la vida dibuixat a les mans, però també amb
l’esperança de rebre i agafar-se a la “mà” del Senyor
per no defallir, per encertar el camí, per sentir-se una
persona acompanyada. Mans calloses, forjades pel

treball, mans amb durícies d’una
vida dura, mans tremoloses, mans
marcades pels anys i els seus
afanys.
En la Unció dels Malalts comunitària que hem celebrat fa poc a totes
les comunitats parroquials, hem
administrat el sagrament ungint al
front i tot seguit la persona obria les
mans per rebre la unció a cada mà. Fa un gran respecte
i emoció transmetre aquesta força de Déu a qui li obre
el cor i les mans per deixar-se acompanyar en el tram
més definitiu de la seva vida. Pot ser l’etapa més plena,
més ferma, més confiada en la presència amorosa de
Déu. I mentre es pugui, cal ser-ne testimonis!
El papa Francesc, dirigint-se a la gent gran, entre els
quals s’inclou, els diu: “”Quina és la nostra vocació
avui, a la nostra edat? Custodiar les arrels, transmetre
la fe als joves i tenir cura dels petits. No ho oblideu”.
Mirem-nos les mans. Cuidem-les com a tron del Senyor i estenguem-les als germans.
Mn. Miquel-Àngel Ferrés

Testimoni de la setmana
Pensament de la setmana

“Deixa que la teva fe sigui més gran que
les teves pors, dubtes i maldecaps”.

La Paraula del diumenge

DIUMENGE XVIII DURANT L’ANY
“Que es renovi el vostre esperit.
Porteu una vida
justa, bona i santa”.
(Sant Pau als cristians d’Efes)
“Jo soc el pa que dona la vida:
els qui venen a mi
no passaran fam”.
(De l’evangeli de sant Joan)

PREGÀRIA D’ESTIU
Oh Déu Creador, gràcies per la bellesa del món que heu posat al nostre
abast perquè el custodiem i el
gaudim tots plegats. Gràcies pel mar,
per les muntanyes, per la plana, pels
arbres i els boscos, pels camins i per
les platges. Gràcies, encara més, per
les persones, fetes a la vostra imatge, les que
veiem cada dia i les que ens visiten aquest estiu.
Ajudeu-nos a tots, Senyor, a cuidar la natura com la
casa comuna, a preservar els recursos naturals
pensant en les generacions futures que tenen dret
a respirar un aire pur i lliure de qualsevol
contaminació.
Senyor, que ben aviat ens puguem refer de la pandèmia i que la nostra manera de viure no provoqui
més desgràcies que ens perjudiquen a tots.

MOVIMENT PARROQUIAL
BAPTISMES

Dia 1 d’agost:
Matthew Aldana Oviedo,
fill de Jorge i de Daniela;

Dia 26 de juny:
Eva Jordà Ramanchuk, filla de Jordi i de Natallia;

Natacha Miguelanni Santos Báez,
filla de Miguel Angel i de Rosayra Ramona.

Dia 10 de juliol:
Mario De Haro, fill de Johnatan i de Carmen;
Melissa Henao Pineda, filla de Sergio i de Mileidy;

CASAMENTS

Dia 11 de juliol:
Mia Melany Mérida Balderrama, filla d’Ana
Karen;
Lian Gabriel Canals Sutu, fill de Felipe i de
Raluca;
Izan Tornel Avila, fill de Miguel Angel i de Wendy.
Dia 14 de juliol:
Adrià Rodríguez Sanz, fill de Francisco Javier
i de Natalia.
Dia 21 de juliol:
Juan Mirko Valverde López, fill de Félix i de Silvia.
Dia 24 de juliol:
Saúl Salvador Pedreño Rafart, fill de Miguel
Salvador i d’Eva.

Dia 25 de juny:
Joaquim Guilera Recoder amb
Marta Casas Casals.
Dia 3 de juliol:
Pablo Joaquín Palacio Fernández-Coppel
amb Olga de Berge Pineo.

DEFUNCIONS
Dia 26 de juny:
M. Rosa Gratacós Fàbrega, de 92 anys.
Dia 8 de juliol:
Jaume Martí Cañellas, de 78 anys.

VIDA COMUNITÀRIA
NOU CURS DE CATEQUESI
Durant agost i setembre encara hi hauran primeres
comunions corresponents al curs passat, distribuïdes en tots aquests mesos a causa de la pandèmia.
Ara bé, al setembre ja es comença a posar en marxa
el nou curs, i per apuntar-se a la Catequesi d’Iniciació
Cristiana, Seguiment, Professió de Fe i Confirmació,
el període d’inscripció serà del 13 al 30 de setembre,
a les hores de despatx de les parròquies.
LA INICIACIÓ CRISTIANA DELS MÉS PETITS
Recomanem el llibret: “Deixeu que els infants vinguin a mi”. La iniciació dels més petits a la vida
cristiana”. Col·lecció Emaús, n. 111, del Centre de
Pastoral Litúrgica, 2013. Autors: Enriqueta Capdevila i Enric Termes.

a l’etapa inicial dels 0 als 3 anys, i després per a l’etapa més avançada, dels 3 als 7 anys.
Enriqueta Capdevila, de Reus, pedagoga, mestra i
catequista, i Mn. Enric Termes, prevere de Barcelona llicenciat en catequètica, ens ofereixen el fruit de
la seva àmplia experiència en aquest camp.
SANT LLORENÇ DE SOUS
El Patronat de la Mare de Déu del Mont convida a la
festa anual al monestir de Sant Llorenç de Sous, el
dia 10 d’agost, amb la missa a les 12 del migdia, i el
dinar opcional a dalt al Santuari, que cal encarregar trucant al telèfon 972 193 074.
INTENCIONS DEL SANT PARE – MES D’AGOST
– Preguem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit
Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum
de l’Evangeli.

Els infants poden venir a Catequesi als 8 anys, però,
i abans? Com despertar els petits a la fe? En els primers anys de la vida és fonamental ajudar els nens
i nenes a obrir-se a la fe i a la seva trobada amb
Jesús. I aquesta tasca correspon, per damunt de
tot, als pares. Són ells els qui, amb la seva proximitat, amb la seva estimació, i amb les seves paraules
i actuacions, faran possible aquesta obertura.

– Per tots els laics i laiques, perquè tinguin sempre
present la seva vocació de portar l’Evangeli al
món amb la paraula i el testimoniatge de vida.

Per ajudar els pares en aquesta tasca, aquest llibret
ofereix camins, criteris, idees concretes, primer per

Després del mes d’agost tornarà a sortir aquest
suplement el primer cap de setmana de setembre.
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