
En el camí que Jesús ha emprès cap a Jerusalem el segueix molta gent, i l’Evangeli ens diu que 

Jesús es girà i expressà les condicions que calen per ser deixeble seu. Unes exigències que a primera 

vista apareixen com a molt dures i radicals, com de fet ho són.  Deixeble no  ho és aquella persona 

que deixa alguna cosa, sinó aquella persona que s’ha trobat amb algú que es diu Jesús de Natzaret. 

Aquest encontre fa que tot quedi  a segon pla, ja que el més important és la persona de Jesús i el seu 

gran projecte del Regne. En aquest marc és on cal situar les exigències que Jesús avui ens presenta  

l’Evangeli. El més valuós és trobar-se amb Jesús i després qui el vulgui segui caldrà que actuï en con-

seqüència. Segons l’Evangeli cal abandonar  tot allò que no és compatible amb el seguiment de Jesús. 

Seguir a  Jesús demana una radicalitat total. Demana estar disposat a abandonar totes les segure-

tats, inclosos els llaços familiars. El seguidor de Jesús ha d’estar disposat a abandonar la seguretat fa-

miliar  per crear vincles amb la gran família del Regne.  També demana renunciar a un mateix. Quan 

es viu  obsessionat per la pròpia vida, el propi futur, el propi interès, vol dir que hem desplaçat a Je-

sús del centre de la nostra vida. Per assemblar-se al mestre, Jesús invita als seus seguidors a carregar-

se la pròpia creu per seguir-lo. Portar la creu que vol viure amb les contrarietats de tota mena que es 

puguin presentar a l’hora de seguir a Jesús: conflictes, refús, fracàs... Però sempre convençuts de la 

victòria final si som perseverants en el camí, com el cas de Jesús que després de la creu va viure la 

Pasqua. La tercera exigència és tant o més radical que les anteriors: “Ningú pot ser deixeble meu si no 

renuncia a tot el que té”. 

Seguir a Jesús és quelcom molt seriós. Per això abans de decidir-nos caldrà que ens aturem i ens 

ho plantegen amb serenor. Les dues paràboles que ha explicat l’Evangeli, la de construir una torre i la 

d’anar a la guerra, ens fan adonar que no podem prendre’ns les coses a la lleugera. Cal tenir en comp-

te que això d’adequar la nostra pròpia vida a la de Jesús és un compromís molt seriós que no es pot 

prendre sense reflexionar-ho i valorar-ho. 

Que aquesta Eucaristia ens ajuda a entendre el què ens demana Jesús per poder ser els seus deixe-

bles. I que la presència de Jesús en aquesta celebració  ens doni força per poder seguir-lo com ens de-

mana, amb tota la seva radicalitat. 
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4 de setembre de 2022 
INSCRIURE AL MEU FILL, LA MEVA FILLA A LA CATQUESI? 

Els infants fan moltes activitats. Com compaginar-les amb la catequesi? 

Els nens i les nenes estan molt ocupats amb tot el munt d'activitats extraesco-

lars. Però no totes les activitats tenen el mateix valor educatiu. La catequesis no 

és del tot una activitat com les altres: és una proposta de l'Església per als nens, 

perquè fins i tot els petits puguin sentir que Jesús els estima. 

A la catequesi es plantegen preguntes que no tenen el costum de fer-se en un 

altre lloc i reflexionen amb altres companys i companyes sobre el que els impor-

ta, amb l'ajuda d'un adult que no és el docent, ni un parent, sinó un testimoni en 

la fe. És també un lloc de trobada amb altres cristians. Si escollir  entre totes 

aquestes activitats no sempre és fàcil, ajudar-lo a créixer, és també ajudar-lo a 

triar. 

Els pares no som practicants. Es pot inscriure el fill a la catequesi? 

Per descomptat, ja que cada nen, nena és acollit en la comunitat cristiana. La 

catequesi,  el compartir la vida de fe, l'escolta són ocasions extraordinàries per a 

dialogar amb el seu fill, la seva filla, sobre qüestions tan importants com Déu, la 

vida, l'amor, la mort. El que l'infant descobreix pot provocar preguntes, camins, 

per als quals necessita el vostre suport. Pot estar interessat a prolongar aquesta complicitat amb el vostre fill. Per a 

algunes famílies, anar a la missa amb els seus fills recobre un nou sentit. De vegades poden trobar l'ànsia de cele-

brar aquesta aventura de fe, de compartir amb altres nens o adults, de trobar noves persones amb qui fer amistat. 

Si els pares no som creients la nostra filla pot anar a catequesi? 

Ser creient és una qüestió de convicció personal que no pot imposar-se. Els pares han de poder acompanyar als seus 

fills en els seus interrogatoris i dubtes, però no tenen resposta a tot. Poden dir amb tota franquesa als seus fills que 

no són creients i discutir-los amb ell, sense imposar-li per això reflexions o dubtes que el superin.  

PREGUNTES SOBRE LA CATEQUESI 
· A quina edat poden començar la catequesi? A Partir de set anys, segon de primària. 

· Quins horaris hi ha? 

Primer curs de iniciació:  

- el dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 6  a Santa Maria - el dissabte de 10 a 11 a Sant Pere 

Segon curs de iniciació: 

- els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 a Santa Maria - el dissabte de 10 a 11 a S. Pere 

Seguiment (els que ja han fet la primera comunió): mateix horari que Iniciació 

Professió de Fe i Confirmació . el divendres de 8 a 9 del vespre, a Santa Maria. 

· Quan i on cal inscriure’s? 

- A Santa Maria, del 19 al 23 de setembre, de 5 a 7 de la tarda. 

- A Sant Pere el 22 de setembre de 5 a 7 de la tarda 

· I Quin dia comença la catequesi? La setmana del 3 al 8 d’octubre 
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En les misses del  5 a l’11  de setembre de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN CELEBRAT EL SEU CASAMENT 
Javier Mediavilla Morell  amb 
       Alana Costa Coll 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Rosa Ferrer Gifre, de 90 anys 
Jaume Tarradas Planas, de  88 anys 
Mercè  Anglada Geli,  de 89 anys 
Joan Busquets Frigola, de 71 anys 

Dilluns 8 v Tots els difunts;  7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Lluís (Aniv.) i Mercè Anglada Geli i família 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Antoni Hostench 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Pietat Birulés Bahí 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Maria Rosa; Difunts del mes d’agost 7 t.  Difunts del mes d’agost 

Dissabte 8 v 
Família Massó Lluís; Família Llinàs Bosch; Josep Maria 
Soldevila Teixidor; Lluís i Mercè Anglada Geli i Família 

 7 t. Ànimes 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;    

11 m. Comunitat Parroquial  12 Comunitat Parroquial  

8 v. Comunitat Parroquial  

EL DÉU DE LA NORMALITAT 

A vegades sembla més fàcil 

trobar Déu en l'especial, en el 

diferent, en l'extraordinari. En 

una experiència única, en una 

amistat increïble, en un amor 

apassionant, en un acte d'he-

roisme, en una creu tremen-

da… però la veritat és que 

també està en el quotidià, en 

el que passa cada dia, en l'a-

vui. I és important aprendre a 

veure Déu aquí. És el Déu de 

la normalitat, de les hores 

tranquil·les, de les relacions 

serenes, dels gestos senzills, 

de les melodies familiars, de 

les petites alegries i de les re-

núncies discretes.  

PREGÀRIA PER DEMANAR EL BON HUMOR 
Doneu-me, Senyor, la salut del cos,  
i el bon humor que em cal per mantenir-la. 
Doneu-me una ànima sana, Senyor,  
que tingui sempre davant dels ulls allò que és pur i que és bo, 
perquè no s'escandalitzi enfront del pecat,  
ans trobi la forma de remeiar-lo. 
Doneu-me una ànima, Senyor, 
que no conegui l'avorriment, ni el remugueig, 
ni el ploricó, ni la queixa. 
I no em deixeu prendre gaire seriosament 
aquesta cosa que es fica pertot 
i que anomenem el JO. 
Doneu-me, Senyor, el sentit de l'humor: feu-me capaç de riure 

d'un acudit perquè sàpiga treure un xic d'alegria de la vida i 
la pugui compartir amb els que m'envolten. 

(Tomàs More) 

LA CATEQUESI 

La setmana passada els catequistes es varen reunir per co-
mençar a la preparació del nou curs de catequesi.  Els horaris 
els podeu trobar en aquest full. Començarem la primera set-
mana d’octubre, entre els dies tres i vuit. 
CÀRITAS TRASLLADA LA  SEVA SEU  
A partir d’aquesta setmana les activitats de Càritas es traslla-
den als locals de Sant Pere. El canvi ve motivat per la prope-
ra reordenació urbanística de la zona de la Muralla, que su-
posarà l'enderrocament de la seu de Càritas i la cessió dels 
espais necessaris per a la tasca de Càritas en la nova cons-
trucció.. 
MISSA PELS DIFUNTS 
Divendres dia 9 de setembre, a Sant Pere a les 7 i a Santa 
Maria a les 8 del vespre, a la Missa, pregarem pels que han 
mort al llarg del mes d’agost que hem acabat. 


