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“Sereu revestits de la
gràcia de Déu”
Aquest dissabte, el Sr.
Bisbe de Sant Feliu,
Mons. Agustí Cortés, us
administrarà el sagrament de la confirmació.
Es una festa gran per a
la nostra parròquia. Després d’haver perseverat
durant molts anys a la
catequesi us ha arribat el
moment de la vostra “maduresa” i acceptar que sou
forts en la fe i assolir els
compromisos personals
que l’església us demana.
Es Jesús qui us fa aquesta invitació a rebre dit
sagrament de la confirmació. Un grup de joves
de la nostra parròquia
sereu “revestits de la gràcia de Déu”. Us convido
que escolteu la veu de
Déu. La vostra fe en Jesús
no ha de consistir en un
conjunt d’idees i normes
coherents i interessants
que trobem a l’evangeli.
La vostra fe ha de ser el
seguiment a una persona
que ha encarnat aquest
pensament i ha portat
l’estil de vida que se’n
deriva. Una persona que
els cristians professem
vivint en la nostra història, amb una nova fe. És
el Ressuscitat.

La vostra fe en Jesús ha
de suposar el seguiment
i la relació personal amb
Ell. Ho trobareu en moltes planes de l’evangeli:
La crida i seguiment de
dos amics Joan i Andreu
(Jn. 1,37ss) la crida de Levi
(Mt.19,51ss) per seguir Jesús heu d’establir una comunicació personal, amb
els seus alts i baixos, per
descomptat, però sempre
amb els ulls oberts i l’orella atenta al Mestre.

marcat aquell dia, que
anys després, Joan recordava l’hora: “Eren cap a les
quatre de la tarda”.

Joan i Andreu eren dos joves d’esperit viu i inquiet
es troben amb Jesús per
primera vegada a la vora
del riu Jordà. A la vida
dels joves els va quedat

Permeteu-me que acabi
aquesta carta de felicitació per la vostra confirmació amb un pensament de Martin Luther
King: “Estimeu-vos vos-

Heu de descobrir el missatge de Jesús. Tot ell ens
parla de l’amor de Déu
per a tothom. Heu escoltat la seva invitació: “Vine
i segueix-me”. No tingueu
por. Jesús us convida a
tots a trobar la felicitat en
la mesura que us preocupa la felicitat dels altres.

altres mateixos a condició
que això signifiqui un interès per a la vostra persona”
Aquesta és la llargada de
la vida. Estimeu els altres
com us estimen a vosaltres mateixos”: Aquesta
és l’amplada de la vida”
I no oblideu que hi ha un
primer manament: “Estima el teu Déu amb tot el
cor, amb tota la teva ànima,
amb totes les teves forces”
Aquesta és l’alçada de la
vida.

Esteve Fernández García,
Rector d’Olesa de Montserrat.

Agenda litúrgica
Dissabte, 29 - SANT PERE I SANT PAU

17.30
19.00
		

Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
Missa de SANT PERE I SANT PAU.
Celebració amb confirmacions, presidida pel Sr. Bisbe Agustí.

Diumenge,30
11.15

Missa a la capella de l’hospital.
Ints. Maria Hernández i Joan Fornells.
Missa Major del DIUMENGE XIII DURANT L’ANY.
Coral Santa Maria, Concert d’estiu a l’auditori de la Casa de Cultura.

12.30
19.00

Dilluns, 1
09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

Dimarts, 2
09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.

Dimecres, 3
09.45

Dijous, 4

09.45

Missa a la capella de les Escolàpies.
Missa a la capella de les Escolàpies.

Divendres, 5
09.45
19.00

Missa a la capella de les Escolàpies.
Vespres a la Parròquia.

Dissabte, 6

17.30 Missa vespertina a la residència Santa Oliva.
18.00 Vida parroquial, noces d’argent del Cristobal Cano i de la Monica
		Domenech.
19.00 Missa vespertina del DIUMENGE XIV DURANT L’ANY.
Ints. Assumpció Ubach (13è aniversari), Antonia Buenaventura i
Miquel Ferré.

Que descansin en la Pau del Senyor
† Manuel Marin Castro, 85 anys; † Maria Consejo Subirana Solsona, 89 anys;
† Rosa Gómez Sancho, 89 anys; † Crescencio Abad Carrelero, 89 anys.
† Joaquim Campderros Jubal, 76 anys; † Marcelina Pino Pujals, 89 anys.

Santoral
Dissabte, 29
Pau, apòstols.

Sant Pere i Sant

Diumenge, 30
Llemotges, bisbe.

Sant Marçal de

Dilluns, 1

Sant Aaró, germà de
Moisès i primer Sacerdot de l’Antiga
Aliança. Santa Leonor, màrtir.

Dimarts, 2

Sant Procés. Sant
Martirià, màrtir. Sant Joan Francesc
de Regis.

Dimecres, 3 Sant Tomàs (el Bessó), apòstol i patró dels petris. Sant
Lleo II, papa.

Dijous, 4 Santa Isabel de Portugal

i princesa de Catalunya i Aragó. Santa
Berta, verge.

Divendres, 5 Sant Antoni Ma-

ria Zaccaria, prevere i fundador dels
Barnabites. Santa Filomena, verge.
Sant Miquel dels Sants, religiós i patró
de la ciutat de Vic.

Dissabte,6 Santa Maria Goretti,
verge i màrtir. Sant Isaïes, profeta.

L’horari d’atenció és els dimecres i
divendres de 18 a 20h a la Parròquia.
També al telèfon 692 94 22 43 o al
correu caritas@parroquiaolesa.org.

Comentari de l’evangeli del diumenge XIII durant l’any
En la lectura d’avui trobem dos textos diferenciats. El primer tracta sobre la falta d’hospitalitat dels samaritans (9,51-56) i el segon parla del
seguiment, que els qui creuen en Jesús fan respecte del Mestre (9,57-62). Comença el relat anomenant el destí últim de Jesús, que es dirigeix
a Jerusalem, amb expressions solemnes i bíbliques (v. 51-52). Els deixebles són enviats a preparar el camí del Senyor tal com ho havia fet Joan
Baptista, i igual que ell, es troben opositors. De fet, se’ls nega l’acollida per causa de Jesús (v. 53b). La hostilitat humana entre els samaritans i els
jueus remet a l’home que es tanca als designis de Déu. Jaume i Joan reaccionen de manera inadequada i Lluc posa en la seva boca les paraules
d’Elies (2Re 1,10.12). Contràriament, el pla de Déu exclou la violència, ja que precisament s’arriba a Déu a través de la debilitat, amb l’acceptació
del fracàs, del sofriment i la mort. La segona part (9,57-62) situa la persona de Jesús en el centre, en el cor de l’actitud cristiana. El tema del
seguiment és el centre de reflexió. Lluc insisteix en la manera de viure del mestre i els deixebles, anant d’un lloc a l’altre, com les guineus. I
tot i que un deixeble li promet que el seguirà sempre i a tot arreu, ressonen les paraules de Pere que també va fer aquesta promesa i en canvi
acabà negant al mestre (22,34.54-62). Tot seguit trobem un segon diàleg que es desenvolupa en tres actes. Després de la crida, s’expressa una
exigència que és rebutjada i substituïda per un enviament. El seguiment suposa la missió, la proclamació del Regne de Déu. Els dos últims
versets (vv. 61-62) recorden que els pares no són l’únic del que disposa el deixeble, també hi ha el món matrimonial, familiar, social i religiós.
Jesús ha d’ubicar-se al centre de la vida de qualsevol que vulgui seguir-lo, per tant, no es tracta de rebutjar els lligams familiars sinó de saber-los
integrar dins de la visió cristiana de la vida. (Mar Pérez / cpl.es)

