
● Després de la resurrecció de Jesús, els apòstols començaren a escampat i a donar a 
conèixer el que Jesús havia dit i havia fet. El missatge de Jesús a qui anava destinat?  A 
qui s’havia de predicar? Només als jueus, ja que Jesús era jueu? I si hi havia pagans, no 
jueus, que els interessava la persona de Jesús, què calia fer? És davant d’aquesta situació 
que cal entendre el fragment de l’Evangeli de Jesús. Missatge que coincideix amb la 
primera i segona lectura.

● El cas de l'Evangeli ens recorda que per ser seguidor de Jesús el més important és tenir fe 
en Ell, fiar-se de Jesús. Aquella dona cananea, estrangera pels jueus,  tenia la fe més forta 
que no pas moltes persones que seguien a Jesús. Aquella dona tenia una disposició 
adequada per poder seguir a Jesús, més que no pas molts jueus. I Jesús valora en la dona 
cananea, la seva fe i la seva constància a l’hora de demanar, de pregar. 

● Ja la primera lectura ens ha recordat per boca del profeta Isaïes: «els estrangers que s’han 
adherit al Senyor, que es posen al seu servei per amor del seu nom i volen ser els seus servidors, si es 
guarden de violar el repòs del dissabte i es mantenen fidels a la nova aliança, els deixaré entrar a la 
muntanya sagrada i celebrar les seves festes en la meva casa d’oració;» També Sant Pau, en la 
segona lectura, en veure que els jueus no volien escoltar la  predicació de Jesús, se n’anà a 
predicar als que no eren jueus.  Això ens fa pensar que a nosaltres ens ha arribat el 
coneixement de Jesús gràcies a la fe d’aquests estrangers, no jueus,  que han fet sortir de 
les fronteres d'Israel el que Jesús va fer i va dir. Pensar això ens ha de portar a agrair la fe 
rebuda i a estar oberts a transmetre la persona de Jesús a tothom, encara que sigui  més 
enllà de les nostres fronteres i cultura. 
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DARRERA L’ESTELA DE PERE CASALDÀLIGA 

Ha mort el Bisbe Pere Casaldàliga. Per a molts només un nom 
desconegut. Per molts (moltíssims) un referent de l'Evangeli. Tenia 
92 anys i el cor ple de noms. Casaldàliga ha estat poeta, sacerdot, 
bisbe, missioner, però, sobretot, pastor. El seu treball a la regió 
amazònica de l'Araguaia ha estat enorme, sempre del costat dels 
que més ho han necessitat en cada moment.
Amb Casaldàliga va morint també una part molt important de 
l'Església de segle XX en la que el compromís pels pobres i la seva 
identificació genuïna amb el Regne, són les màximes de la feina 
dels cristians. Abans que ell ja van ser Rutilio Grande, Monsenyor 
Romero, els màrtirs jesuïtes del Salvador, Isa Solà ... L'Evangeli és 
de tots i per a tots, però el pas preferent el tenen unes persones 
molt concretes: aquelles en les que la injustícia, la misèria i la 
indiferència del món s'acarnissen, víctimes d'una estructura de la 
qual no és fàcil desprendre’s. Al segle XXI  són molts els que 
hauran (haurem) de recollir aquest testimoni.
La poesia, un altre dels grans trets del bisbe que va néixer a 
Balsareny i va morir brasiler, ha omplert d'enorme esperança a 
molta més gent de la que ell s’hagi pogut imaginar. Els seus textos, 
cada vers parlant de la Pasqua i del Regne, han estat sempre camí 
transitat per a molts. Veritables pregàries que han unit molts  cors. 
El somni de Casaldàliga i de molts altres companys que al llarg i 
ample del món han treballat al costat dels necessitats, era el d'una 
Església més pobra, amb menys poder terrenal; però també amb 
molta més tendresa i valentia. Avui aquest somni l’hereten tants i 
tants que treballen a les cunetes del món. Allà on la injustícia és 
costum i el dolor s'incrusta, treballen a preu fet molts que, en el 
nom del Déu-Home, acosten la Paraula, però també la Pau del cos.
El camí està marcat i l’estela és clara. El Regne es construeix sobre 
els fonaments que van col·locant els homes i dones que, a força de 
fer-se petits, avui són els més grans d'entre nosaltres. A base de 
servir, han ensenyat el sentit del servei. Essent gra de blat i 
ferment, han après i ensenyat a d’altres a establir la ciutat de Déu.
Pere Casaldàliga va lluitar molt i va arribar a la fi del combat amb 
els guants desgastats. Que descansi en la pau de Déu qui a Déu ho 
havia lliurat tot.

Pablo Martín Ibáñez https://pastoralsj.org/

PENSAMENTS DE 
CASALDÀLIGA

"El consumisme està consumint 
les persones"

"La major part de la humanitat, 
avui dia, sobreviu en comptes 
de viure".

"El que dono és el que em fa, 
no el que tinc. Quan més dono, 
més tinc perquè soc més. Quan 
més tinc i dono menys, tinc 
menys perquè soc menys"

"Si veus infelicitat, és difícil 
sentir-te plenament feliç, però si 
mires de ser solidari i senzill, hi 
ha una mena de felicitat de fons 
que es manté"

"Em sembla que la vellesa és 
una espècie de sagrament. Tot i 
que perds oïda, hi sents més, 
perquè escoltes la vida, no els 
sorolls… I compares, saps 
relativitzar més. A la llum de la 
mort, la vida adquireix un pes 
específic, més definitiu"

"Al final del camí em diran: 
'Has viscut? Has estimat?' I jo, 
sense dir res, obriré el cor ple 
de noms"

https://pastoralsj.org/
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HAN MORT I HEM PREGAT PER
Josep Pinatella Ramió , de 85 anys
Mariana Costa Oller, de 90 anys
Josefina Port Teixidor, de 84 anys
Maria Grau Calbet, de 105 anys

En les misses del 17 al 23 d'agost  de 2020  pregarem per:
 A Santa Maria            A Sant Pere

PRIMERES COMUNIONS: El proper dissabte, 22  
d’agost, a les 12 del mig dia, un grup de  quatre nenes i un 
nen faran la seva primera comunió a Santa Maria. El 
dijous abans, dia 20, a 2/4 de 7 ens trobarem a l’església 
per assajar i preparar la celebració. 
Dissabte: a les cinc de la tarda,  a Santa Maria, REUNIÓ 
DE LA FRATER

ASSAIG DE CÀNTIC EN EL TEMPLE

Oh, que cansat estic de la meva
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m'agradaria d'allunyar-me'n,
nord enllà,
on diuen que la gent és neta,
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i feliç !
Aleshores, a la congregació, 
els germans dirien
desaprovant: "Com l'ocell que deixa el niu,
així l'home que se'n va del seu indret",
mentre jo, ja ben lluny, em riuria
de la llei i de l'antiga saviesa
d'aquest meu àrid poble.
Però no he de seguir mai el meu somni
i em quedaré fins aquí fins a la mort.
Car sóc també molt covard i salvatge
i estimo a més amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria.

Salvador Espriu

Dilluns   8 v Pepita Castany Roset 7 t Ànimes

Dimarts 8 v Família Pujol Serrat 7 t Ànimes

Dimecres  8 v Pepita Castany Roset 7 t Domingo Martí

Dijous    8 v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes

Divendres 8 v Ànimes 7 t Ànimes

Dissabte 8 v Família Pagès Corominas; Pere Baus Font 7 t Comunitat Parroquial 

Diumenge

10  Intenció particular; 

11 m Rosa Maria Baig Sala12 Maria Clotas Batlle; Josep Pinatella Ramió

8 v Comunitat Parroquial

FES-ME TU
Tu que ets Amor, envaeix-me
Tu que ets Sant, santifica'm

Tu que ets Font viva, sadolla'm
Tu que ets Lliurament, regala'm
Tu que ets Presència, omple'm

Tu que ets Plenitud, embolica'm
Tu que ets Centre, centra'm en tu

Sobreïx-me de Tu i mostra'm el teu rostre
Fes-me capacitat

Fes-me silenci
Fes-me tu
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