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T’HI APUNTES A SER FELIÇ?
"Pots tenir defectes, estar ansiós i viure enutjat de vegades, però no 
oblidis que la teva vida és l'empresa més gran del món. Només tu 
pots evitar que se'n vagi en orris. Molts t'aprecien, admiren i estimen. 
Si et pensaves que ser feliç és  tenir un cel sense tempesta, un camí 
sense accidents, treballar sense cansament, relacions sense 
desenganys, estaves equivocat.
Ser feliç no és només gaudir del somriure, sinó també reflexionar 
sobre la tristesa. No només és celebrar els èxits, sinó aprendre lliçons 
dels fracassos. No és només sentir-se feliç amb els aplaudiments, sinó 
ser feliç en l'anonimat.
La vida val la pena viure-la, malgrat tots els desafiaments, 
malentesos, períodes de crisi. Ser feliç no és una destí del destí, sinó 
una fita per a qui aconsegueix viatjar dins de si mateix. Ser feliç és 
deixar de sentir-se víctima dels problemes i convertir-se en l'autor de 
la pròpia història, travesses deserts fora de tu, però aconsegueixes 
trobar un oasi al fons de la teva ànima.
Ser feliç es donar gràcies a Déu per cada matí, pel miracle de la vida. 
Ser feliç és no tenir por dels teus propis sentiments. És saber parlar 
de tu. És tenir el coratge d'escoltar un "no". És sentir-se segur en rebre 
una crítica, encara que sigui injusta. És besar als nens, mimar els 
pares, viure moments poètics amb els amics, fins i tot quan ens fan 
mal.
Ser feliç és deixar viure a la criatura que viu dins cada un de 
nosaltres, lliure, feliç i senzilla. És tenir la maduresa per poder dir: 
"Em vaig equivocar". És tenir el valor de dir: "perdó". Vol dir tenir la 
sensibilitat per dir: "Et necessito". Vol dir tenir la capacitat de dir 
"t'estimo".
Que la teva vida es converteixi en un jardí d'oportunitats per a ser 
feliç ... Que la teva primavera sigui amant de l'alegria. Que siguis un 
amant de la saviesa en els teus hiverns.
I quan t'equivoquis, comença de nou des del principi. Només llavors 
t'apassionarà la vida. Descobriràs que ser feliç no és tenir una vida 
perfecta.
Però l'ús de les llàgrimes és per regar la tolerància. Utilitza les 
pèrdues per entrenar la paciència. Fes servir errors per esculpir la 
serenor. Utilitza el dolor per polir el plaer. Utilitza obstacles per obrir 
finestres d'intel·ligència.
Mai et rendeixis ... Mai et rendeixis amb les persones que t'estimen. 
Mai renunciïs a la felicitat, perquè la vida és un espectacle increïble ".

(Papa Francesc Homilia del 23 d’agost de 2020)

PREGÓ DE 
LA PERSONA FELIÇ

Feliç l'home i la dona
que aposten per la vida,

la protegeixen, 
la mimen i la gaudeixen.

Feliç el qui estima a cor obert,
sense apuntar a l'agenda

el compte dels batecs.
Feliç el qui gaudeix amb 

les flors, els rius i els ocells, i en 
té cura com del seu propi hort.

Feliç el qui pensa que començà 
a ser feliç el dia que feu feliç 

el primer nen.
Feliç el qui fa feliç el vell  que es 
doblega, el malalt que es dol, 

el cec que ensopega.
Feliç el qui treballa per proveir 
la seva taula i encara li queda 

per compartir.
Feliç el qui estima com a pròpia

la pell del negre, del gitano, 
de l'àrab, del groc.
Feliç el qui canta 

amb el qui està alegre
i plora amb el qui està trist.

Feliç el qui sap que Déu l'estima,
i per això la felicitat existeix.
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En les misses del 31  d'agost al 6  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

PRIMERES COMUNIONS: per dissabte vinent, cinc de setembre 
està prevista que a Santa Maria facin la seva primera comunió un 
total de 8 nens i nenes, I l'endemà, dia 6 de setembre, a Sant Pere, a 
la missa de les 11 la facin dues nenes mes. 

Dilluns   8 v Mn. Ramon Oller; Josep Oller i Maria Hereu; 
Ramon Camós Grau i Ramon Ferrer Vilà

7 t Ànimes

Dimarts 8 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes

Dimecres  8 v Família Butiñà 7 t Ànimes

Dijous    8 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes

Divendres 8 v Ànimes 7 t Ànimes

Dissabte 8 v  Família Feixas, Matamala i Dilmé Bosch;
Josep Porta Gifra; 7 t Família Costabella 

Casadevall 

Diumenge

10  Intenció particular;  Sebastià Rigau Pararols; 
Josep Maria Soldevila; Josefa Famada Vila

11 m Comunitat Parroquial12 Lluís i Rafel Juncà i Teresa Llurba; Joan Pujol Serrat; 
Família Dilmé -Xargay- Robert

8 v Comunitat Parroquial

Preguem amb l'Evangeli

RECOLLIDA DE DONATIUS

Just a l’entrada de l'església de Santa 
Maria s’hi ha instal·lat un faristol amb 
TPV. Això permet fer donatius tan amb 
efectiu com amb targeta bancària. El 
faristol incorpora un TPV contactless 
que permet fer donatius seguint les 
senzilles indicacions de la pantalla, 
d’una manera ràpida i segura. 
L’epidèmia ens ha portat a fer servir 
més les targetes bancaries per 
substituir els diners en efectiu. Amb 
aquest faristol ens permetrà fer 
donatius a la parròquia, encara que no  
portem diners en efectiu a sobre.  

LA NOVETAT  DE L'EVANGELI
Jesús, de vegades em preocupa viure donant-te per un fet. Ens anem coneixent, i m'és familiar la teva 
paraula. Sé que parles del proïsme, i puc repetir de memòria les teves benaurances. Veig la teva creu 
en dibuixos i quadres. Prego amb ella alguns cops. Vaig a missa, i de vegades el ritu m'és tan familiar 
que se me'n va el cap a mil coses. No  és pas per mala voluntat, sinó per la confiança, que això passa 
així. Però avui em pregunto si no te m’estaràs tornant tan habitual que deixo de copsar la forma, 
sempre diferent, en que el teu evangeli em pot sotragar 
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