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Diumenge XXVII durant l’any

Arquebisbat de Tarragona

A

Tarragona acull la trobada d’àmbit estatal «El DOMUND, al descobert»

quest any se celebra el 90è aniversari de la Jornada Mundial de Pregària per les Missions, el que coneixem com a
DOMUND. Aquesta celebració tindrà una significació especial a Tarragona ja que durant aquesta propera setmana, del 3 al
12 d’octubre, acollirà diversos actes sota el lema «El DOMUND, al descobert». Aquesta jornada missionera té un clar objectiu
de sortida, seguint el magisteri del papa Francesc, per adreçar-se als àmbits extraeclesials, és a dir, a aquelles persones que
sense participar amb regularitat en la celebració de la fe o fins i tot vivint allunyades senten molt proper el testimoniatge de
tants homes i dones que lliuren la vida en els àmbits de la missió.

Actes programats
—Dilluns 3 d’octubre, a les 19.00 h. (CT El Seminari)
Acte inaugural amb la presència del Sr. Arquebisbe,
Mons. Jaume Pujol; l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep-Fèlix
Ballesteros; el director general d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya, Sr. Enric Vendrell; el director de les
Obres Missionals Pontifícies, D. Anastasio Gil i la directora de
CaixaForum, Sra. Glòria Olivé.
—Dimarts 4 d’octubre, a les 19.00 h. (CT El Seminari)
El DOMUND en la vida de l’Església. Trobada missionera.
Presentació dels materials didàctics d’animació i formació
missionera a catequistes, professors de religió i agents de
pastoral. L’acte serà presidit pel l’arquebisbe-bisbe d’Urgell,
Mons. Joan-Enric Vives i hi intervindran el delegat diocesà
d’Ensenyament, Mn. Norbert Miracle; el delegat diocesà de
Catequesi i Catecumenat, Mn. F. Xavier Morell i la responsable
de l’àrea pastoral i educativa de la Fundació Escola Cristiana
de Catalunya, Sra. Rosa M. Piqué.
—Dimecres 5 d’octubre, a les 19.00 h. CaixaFòrum Tarragona
Els missioners al servei de la humanitat. Reconeixement
de la tasca humanitària dels missioners que amb el seu
servei humanitari, promouen la dignitat de les persones
i afavoreixen el desenvolupament dels pobles. L’acte serà
presidit pel Sr. Arquebisbe i hi intervindran el bisbe de Trujillo
(Hondures), Mons. Lluís Solé i el Dr. Àngel Belzunegui, director
de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV. Serà moderat pel
periodista Antoni Coll.
—Dijous 6 d’octubre, a les 19.00 h. (CT El Seminari)
La cooperació amb els missioners. Taula d’experts. On
arriben els donatius destinats al DOMUND? En aquest
acte, presidit pel bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel
Saiz, s’informarà del procediment que se segueix des de la
recepció dels donatius a les diòcesis fins al seu lliurament
als missioners. Hi intervindran l’administrador del Vicariat
apostòlic de Yurimaguas (Perú), D. Juan Antonio López, i
membres de les Obres Missionals Pontifícies. Moderarà
l’ecònom diocesà del Bisbat de Tortosa, Mn. Víctor Cardona.

—Divendres 7 d’octubre, a les 20.00 h. (CT El Seminari)
La nit jove del DOMUND. Vetlla per a motivar els joves a
conèixer l’activitat missionera dins l’Església. Hi intervindran
Noelia Pulido, Pablo Muñoz i el grup de música Canta la Teva
Fe. Presideix el Sr. Arquebisbe.
—Dissabte 8 d’octubre, de les 11.00 a les 16.00 h.
(CT El Seminari)
Laics missioners. Trobada compartida amb laics que han
viscut o estan fent experiència a la missió (Brasil Mèxic i
Perú). L’acte serà presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona,
Mons. Sebastià Taltavull.
—Dilluns 10 d’octubre, de les 12.00 a les 18.30 h.
(CT El Seminari)
Catalunya missionera. Jornada dedicada a compartir la
tasca dels missioners i missioneres nascuts a Catalunya. A
les 17.00 h. se celebrarà l’eucaristia. L’acte serà presidit pel
bisbe de Tortosa, Mons. Enric Benavent i hi intervindran el
bisbe de Trujillo, Mons. Lluís Solé, el missioner de Girona a
Niger i Burkina Faso, P. Josep Frigola i el Dr. Jordi Sànchez,
responsable del projecte missioners.cat.
—Dimarts 11 d’octubre, a les 19.00 h (CT El Seminari)
Cooperació espiritual amb la missió. Vetlla de pregària
presidida pel P. Abat de Poblet, Octavi Vilà, en la qual es
posarà de relleu el lliurament martirial dels missioners a
través de l’exemple de Sant Fructuós explicat pel Dr. Andreu
Muñoz.

Lectura de la profecia d’Habacuc (1,2-3.2,2-4)
Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m’escoltareu,
cridaré: «Violència», i no em salvareu? Per què deixeu que
vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Tinc
davant els ulls devastacions i violències; hi ha baralles i
s’aixequen discòrdies. El Senyor em respongué: «Escriu una
visió, grava-la sobre tauletes d’argila, que es puguin llegir
corrents. És una visió per a un moment determinat, que
aspira al seu terme, i no fallarà. Espera-la, si es retardava;
segur que vindrà, no serà ajornada. »L’home d’esperit
orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè ha
cregut.»
Salm responsorial [94,1-2.6-7.8-9 (R.: 8)]

Lectura de la segona carta de sant Pau a Timoteu
(1, 6-8.13-14)
Estimat, et recomano que procuris revifar la flama del do
de Déu que portes en virtut de la imposició de les meves
mans. L’Esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, sinó
de fermesa, d’amor i de seny. Per tant, no t’avergonyeixis
ni del testimoni que donà el nostre Senyor ni de mi, que
estic empresonat per ell; tot el que has de sofrir juntament
amb l’obra de l’evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que
Déu ens dóna. Tingues com a norma la doctrina sana que
has escoltat dels meus llavis, i viu en la fe i en l’amor de
Jesucrist. El tresor que t’ha estat confiat és valuós. Guarda’l
amb la força de l’Esperit Sant que viu en nosaltres.
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (17, 5-10)

Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la Roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.
R. Tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor:
«No enduriu els vostres cors.»
Veniu, prostrem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor, que ens ha creat,
ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia. R.
Tant de bo que avui sentíssiu la seva veu:
«No enduriu els cors com a Meribà,
com el dia de Massà, en el desert,
quan van posar-me a prova els vostres pares,
i em temptaren, tot i haver vist les meves obres». R.

En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor: «Doneunos més fe.» El Senyor els contestà: «Només que tinguéssiu
una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu a aquesta
morera: “Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mar”, us obeiria.
»Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o
pasturant el ramat. Quan ell torna del camp, li dieu mai que
entri de seguida i segui a taula? No li dieu, més aviat, que
prepari el sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre
mengeu i beveu, i que ell menjarà i beurà després? I quan
l’esclau ha complert aquestes ordres, qui ho agraeix?
Igualment vosaltres, quan haureu complert tot allò que
Déu us mana, digueu: “Som servents sense cap mèrit: no
hem fet altra cosa que complir el nostre deure”.»

Mirada endins Toni Cartanyà, laic de la Parròquia de Santa Maria de Montblanc

—Dimecres 12 d’octubre, a les 12.00 h

La fe: un deure i un orgull pels creients

Cloenda de la setmana «El DOMUND al descobert» amb la
celebració de l’eucaristia en honor a la Mare de Déu del Pilar.

En el món actual, la llibertat individual, malgrat estar massa sovint posada en dubte, ha esdevingut un pilar fonamental de la
nostra existència. Per això, la mateixa fe és una opció personal i es viu de manera diferent depenent de la persona. Ara bé, pels
creients, la fe esdevé una experiència vital de les nostres vides.
Tanmateix, la fe no ha de ser arbitrària, atès que és necessari un acompanyament escaient íntimament lligat a la formació
personal, ja que pels creients la fe és un deure que ha d’esdevenir una joia perquè ens aproxima a la veritat i ens enforteix
l’esperança.
Com podem veure a la segona lectura, la Carta de Sant Pau a Timoteu, aquesta mateixa fe ha d’esdevenir un orgull per nosaltres
i l’hem de mostrar als qui ens envolten per tal que també ells puguin ser partícips d’aquesta joia.
Preguem perquè l’Esperit Sant reforci la nostra fe i ens ajudi a viure-la amb alegria i fermesa a les nostres vides.

Pàgina web de l’Arquebisbat www.arqtgn.cat

Segueix-nos a

Arquebisbat de Tarragona

@mcstgn
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......... als 4 vents
Els Àngels Custodis

L

’any 1966 una expedició de quatre-cents veïns del
Vendrell va anar a Prada de Conflent per saludar el fill
més il·lustre de la població, Pau Casals, llavors a l’exili. El
geni de la música els va dir: «Espero que Déu em doni vida
per tornar a la meva terra estimada per veure el campanar
del Vendrell que tant estimo, amb l’Àngel de la Guarda i
l’orgue que el meu pare tocava i al qual jo acompanyava
quan tenia nou anys.»
Com Pau Casals, en posar-me a escriure sobre els Àngels
Custodis en aquest diumenge en què se celebra la seva
festa, he recordat l’escultura angèlica que culmina el
campanar de l’església de Sant Salvador de la capital del
Baix Penedès.

‘

Els àngels estan molt presents en
retaules i pintures murals. Ho estan
també en la nostra vida?

Els àngels estan molt presents en les nostres parròquies,
en forma escultòrica i, sobretot, en retaules i pintures
murals. Ho estan també en la nostra vida? Espero que sí.
Haurien d’estar-ho perquè la seva existència no és una
invenció artística o literària, ni un conte per a ser explicat
als nens abans de dormir.
És cert que sabem poc sobre unes criatures espirituals,
precisament per no ser materials. Això ens ha de portar
a ser curosos a l’hora de parlar-ne, ja que tan dolent seria
la negació com l’exageració, tan negatiu seria menysprear
com intentar disseccionar, com va fer un imaginatiu clergue
del segle XII, que es va posar a calcular quants eren i va
arribar a la conclusió que hi havia 266.613.336 àngels bons

DESTAQUEM...
—Formació per a joves «Fe i ciència, una relació
possible?», a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina.
A la secció de l’Agenda
(p.3)

i la meitat d’aquest nombre d’àngels dolents.
El que sabem té el seu ancoratge en la Bíblia i en la tradició
de l’Església. A l’Antic Testament són ministres que duen
a terme ordres de Déu, i les cites són molt abundants,
però prefereixo referir-me a les del Nou Testament, on la
doctrina s’afirma amb més precisió.
Aquí es mostren com a intermediaris entre Déu i l’home,
i en diversos passatges s’insinua aquesta funció. N’hi
hauria prou a esmentar l’àngel que socorre Crist a l’hort
de Getsemaní, i el que lliura sant Pere de la presó; però
també Jesús mateix en va deixar testimoni, com quan
va dir, contemplant uns nens: «Mireu de no menysprear
cap d’aquests petits, perquè us asseguro que en el cel els
seus àngels veuen constantment cara a cara el meu Pare
celestial» (Mt 18,10).
Avui és un bon dia per fer el propòsit de tractar els àngels i
donar-los gràcies per la seva protecció en les nostres vides.

† Jaume Pujol Balcells

Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Enfoca el codi QR
i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

—«El DOMUND, al descobert» a Tarragona
Programa d’actes del 3 al 12 d’octubre

(p.5)
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Any sant de la misericòrdia

D

avant la pregunta de Pere: «Senyor, quantes vegades
hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci?
Set vegades?», Jesús ens torna a parlar amb una paràbola
magníficament construïda. En ella hi podem distingir tres
escenes:

que el Rei li havia perdonat a ell. Li devia 100 dies de treball,
quan a ell li havien perdonat 165.000 anys de treball. No és
comparable un deute amb l’altre, la desproporció és enorme.
I heus aquí el mateix gest i la mateixa súplica. Prostrat als peus
li diu: «Tingues paciència amb mi i ja t’ho pagaré.»
Però el servent no actua amb
misericòrdia envers el seu col·lega, ben
al contrari, la duresa li tanca el cor, no
se sap posar en el lloc del seu company,
el qual sí que té possibilitats de tornar
aquell deute en breu, i el fa tancar a la
presó.

Escena 1: El Rei i el servent
El Rei vol passar comptes amb tots
aquells que li deuen diners. I davant seu
és portat un subordinat que li devia deu
mil talents. Això era una barbaritat, una
quantitat grandíssima. Un talent era un
lingot de plata de 34,272 kg, eren sis mil
denaris (quan el denari era el sou d’una
jornada de treball). Per tant, li devia 60
milions de denaris, és a dir, 165.000 anys
de treball. Una quantitat impossible de
retornar per a aquell treballador. Així
doncs, el Rei es disposa a executar allò
que tocava: vendre com esclaus a ell i a
tota la seva família.

Escena 3: El Rei i el servent
Informat el Rei pels altres companys
de l’actitud del subordinat sense
compassió, el fa cridar i li pregunta:
«¿No t’havies de compadir del teu
company com jo m’havia compadit de
tu?» El Rei havia d’haver estat el model
de compassió del servent; com Déu és el model de la nostra
compassió.

Però heus aquí una súplica que arriba al cor del Rei. Prostrat
als seus peus li diu: «Tingues paciència amb mi i t’ho pagaré
tot.»
Li arriba al cor perquè el seu és un cor misericordiós. I compadit
li perdona tota aquella quantitat de diners. El Rei es posa en la
situació del subordinat, entén la seva situació, sap que mai no
li podrà pagar tots aquells diners i, gràcies a la compassió i la
misericòrdia que vessen del seu cor, li perdona TOT el deute.

Quantes vegades hem de perdonar? Tenim clara la resposta:
les mateixes vegades que Déu ens perdona a nosaltres, és a
dir, sempre.
Així ens ho recorda el lema d’aquest Any de la misericòrdia:
«Misericordiosos com el Pare.» Així doncs, nosaltres que
tenim el goig de poder experimentar l’actuació misericordiosa
de Déu envers nosaltres, tant de bo sapiguem imitar-lo en la
nostra manera d’actuar envers els altres.

Escena 2: Els dos companys

Antoni Pérez de Mendiguren, pvre.

Havent experimentat en primera persona tant d’amor,
compassió i misericòrdia, aquell servent troba un company
que li devia cent denaris. Una misèria, comparat amb allò

L

es paraules que Maria adreça als
servents vénen a coronar el quadre
matrimonial de Canà: «Feu tot el que
ell us digui» (v. 5). És curiós: són les
seves últimes paraules recollides en els
Evangelis: són el testament que ens dóna
a tots nosaltres. També avui la Mare
de Déu ens diu a tots nosaltres: «Feu
qualsevol cosa que us digui —que Jesús
us digui.» És el testament que ens ha

deixat: és bonic! Es tracta d’una expressió
que recorda la fórmula de fe utilitzada
pel poble d’Israel al Sinaí, com a resposta
a les promeses de l’Aliança: «Complirem
tot el que ha dit el Senyor» (Ex 19,8).
I, de fet, a Canà els servents obeeixen.
«Els diu Jesús: “Ompliu d’aigua aquestes
piques.” Ells les ompliren fins dalt.
Llavors els digué: “Ara traieu-ne i porteune al cap de servei.” Ells li’n portaren»
(v. 7-8). En aquestes noces en realitat
es fa una Nova Aliança i als servidors
del Senyor, és a dir a tota l’Església, se li

nomenaments

3 d’octubre

9 d’octubre

—Acte inaugural del 50è aniversari del Col·legi Sant
Pau Apòstol de Tarragona. A les 17.30 h tindrà lloc l’acte
institucional al mateix centre i a les 18.15 h es projectarà
un audiovisual commemoratiu i es visitarà l’exposició
organitzada amb motiu d’aquesta efemèride.

—Festa de la Mare de Déu del Remei a Alcover. A partir de les
10.00 h, a l’Ermita, ofrena floral a càrrec de les institucions,
entitats, grups i particulars. A les 11.00 h, missa solemne,
benedicció de les coques i veneració de la imatge de la Mare
de Déu al cambril.

6 d’octubre

La vigília, dia 8 d’octubre, la missa a l’Ermita serà a les 10.00
h., i el dia 10 d’octubre, a les 13.00 h.

—Inici del curs «Església i societat durant els segles XVI i
XVII a l’Arquebisbat» dedicat a l’estudi del que va suposar
la recepció del Concili de Trento a la Tarraconense. El curs
tindrà lloc els dies 6, 13, 20 i 27 d’octubre; 3, 10, 17 i 24
de novembre i l’1 i el 15 de desembre, de les 17.00 h a les
19.00 h. Més informació al web de l’Arxiu, www.ahat.cat o
bé trucant al telèfon 977 23 34 12 ext. 214.

7 d’octubre
—Eucaristia d’inici de curs dels professors i mestres de
Religió Catòlica de l’arxidiòcesi a la capella major del
Seminari Pontifici de Tarragona, a les 18.00 h. Organitza la
Delegació diocesana d’Ensenyament.
—«24 hores per al Senyor» a l’Església de Santa Maria
Magdalena de Miami Platja (Mont-roig del Camp).
La pregària, per les vocacions sacerdotals, religioses i
missioneres, començarà a les 18.30 h. del divendres dia 7
d’octubre i finalitzarà l’endemà, dia 8, a les 18.30 h.

8 d’octubre
—Concert de la Coral Santa Rosalia a Riudoms. En aquesta
ocasió, el repertori està format per diverses músiques de
pel·lícules. El concert tindrà lloc al Casal Riudomenc, a les
20.30 h. Venda anticipada d’entrades (8 euros) al despatx
parroquial o bé trucant al telèfon 629 068 552 (Ester) o el
mateix dia a la taquilla (10 euros). Els beneficis es destinaran
a les obres de restauració de la capella del Santíssim de la
Parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms.

preguem amb l’Església

Paraules del papa Francesc
El primer senyal de Misericòrdia:
Canà (Jn 2, 1-11)

4

agenda

La Misericòrdia en el nou Testament
Paràbola del servent sense compassió (Mt 18,21-35)

3

8 de desembre de 2015
20 de novembre de 2016

confia
una nova missió: «Feu tot
el que ell us digui!». Servir el Senyor
significa escoltar i dur a la pràctica la
seva Paraula. És la recomanació senzilla
però essencial de la Mare de Jesús i el
programa de vida del cristià. [...] A Canà
els deixebles de Jesús es converteixen
en la seva família i a Canà neix la fe de
l’Església.
De la catequesi del papa Francesc
del 8 de juny de 2016

El Sant Pare encomana a l’Apostolat de l’Oració, per a aquest
mes d’octubre de 2016, les següents intencions per a la
pregària:
Intenció universal: Perquè els periodistes, en l’exercici de la
seva professió, estiguin sempre motivats pel respecte a la
veritat i un fort sentit ètic.
Intenció per a l’evangelització: Perquè la Jornada Mundial de
les Missions renovi en totes les comunitats cristianes l’alegria
i la responsabilitat d’anunciar l’Evangeli.
Veure el vídeo
del Papa

—XXI Trobada de portants del Sant Crist de Catalunya a
Sabadell. Aquest any el bisbe de Terrassa, Mons. Josep
Àngel Saiz Meneses, presidirà el viacrucis de germanor dels
portants i confraries del Sant Crist de Catalunya que sortirà
de la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta, a les 09.45 h,
i culminarà a les 13.00 h amb la celebració de l’Eucaristia.
Més informació i inscripcions a la Parròquia de Sant Feliu de
Sabadell (telèfon 93 725 47 58).
—Set de Déu (7d10), un espai celebratiu i formatiu per a
joves. L’eucaristia anirà seguida d’una formació titulada «Fe
i ciència, una relació impossible?», a càrrec del meteoròleg
de TV3, Tomàs Molina. Tindrà lloc al Centre Tarraconense El
Seminari, a les 17.30 h. Organitza la Delegació diocesana de
pastoral de joventut.

L

itúrgia
de la setmana

A

mb data de 20 de setembre de 2016, el Sr. Arquebisbe,
Dr. Jaume Pujol Balcells, ha signat els següents
nomenaments:

–Mn. Patxi Xabier Segura Echezárraga, rector de les
parròquies de la Transfiguració del Senyor de Vimbodí, Sant
Joan Baptista de Vallclara i Santa Maria Assumpta de Tarrés.

ARXIPRESTOS

–Mn. Miquel Barcos Ripollès, diaca al servei de les
parròquies de la Transfiguració del Senyor de Vimbodí, Sant
Joan Baptista de Vallclara i Santa Maria Assumpta de Tarrés.

Aquests nomenaments són fins al termini dels altres
nomenaments d’arxiprestos, és a dir, fins al 7 d’octubre de
2017.
–Mn. Josep Masdéu Aymamí, arxiprest de Tarragona Centre.
–Mn. Simó Gras Solé, arxiprest de la Conca de Barbarà.
–Mn. Jaume Gené Nolla, arxiprest del Tarragonès Llevant.
–Mn. Joan Costa Pregonas, arxiprest de l’Urgell Garrigues.
–Mn. Joan Antoni Cedó Perelló, arxiprest de Reus.
PARROQUIALS
–Mn. Josep Moreno Espinosa, rector de la Parròquia de
Santa Maria Assumpta de Maspujols (continua com a rector
de les parròquies de Sant Josep Obrer i de l’Assumpció de
Reus).
–Mn. Joan Maria Ferrer Calvo, rector de la Parròquia de Santa
Maria de la Pobla de Montornès (continua com a encarregat
de l’església del Sagrat Cor de Jesús de Vistabella).
–Mn. Jordi Díaz Moix, rector de les parròquies de Santa
Maria de la Secuita i de Sant Roc de l’Argilaga (continua com
a rector de la Parròquia de Sant Salvador de Tarragona).

–Mn. Estanislau Figuerola Gual, diaca encarregat de la
cura pastoral de les parròquies de Sant Miquel Arcàngel de
l’Espluga de Francolí i de Santa Maria de Senan (continua
com a administrador parroquial Mn. Simó Gras Solé).
–Sra. M. Rosa Roca Gibert, laica amb missió pastoral a la
Parròquia de Santa Magdalena de Bonastre (renovació).
–Gna. Esther Lomas González, c.m.t., laica amb missió
pastoral a les parròquies de Sant Andreu d’Arbolí i Sant
Esteve de la Febró (renovació).
–Sra. Rosa M. Secall Bauló, laica amb missió pastoral a les
parròquies de Sant Joan Baptista de Reus i de Santa Llúcia de
Bellmunt del Priorat (renovació d’aquest últim).
NO PARROQUIALS
–Mn. Josep Masdéu Aymamí, capellà del Col·legi Sant Pau
Apòstol de Tarragona.
–Sr. Guillermo Ramos Nieto, subdelegat diocesà per a
l’ensenyament.

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana III
Diumenge, 2: Diumenge XXVII de durant l’any [Ha 1, 2-3;
2,2-4; Salm 94, 1-2.6-7.8-9; 2Tm 1, 6-8.13-14; Lc 17, 5-10
(LE/LH pròpies)]
Dilluns, 3: [Ga 1, 6-12; Salm 110, 1-2.7-8.9 i 10c;
Lc 10, 25-37] St. Francesc de Borja, prevere (ML)
Dimarts, 4: Sant Francesc d’Assís (MO) [Ga 1,13-24;
Salm 138, 1-3.13-14ab. 14c-15; Lc 10, 38-42]
Dimecres, 5: [Dt 8, 7-18; Salm: 1Cr 29, 10.11abc.11d12a.12bcd; 2Co 5, 17-21; Mt 7, 7-11] Témpores d’acció
de gràcies i de petició. Sant Plàcid
Dijous, 6: [Ga 3, 1-5; Salm: Lc 1, 69-70.71-73.74-75;
Lc 11, 5-13] Sant Bru, prevere (ML)
Divendres, 7: La Mare de Déu del Roser (MO) [Ga 3,7-14;
Salm 110, 1-2.3-4.5-6; Lc 11, 15-26]
Dissabte, 8: [Ga 3, 22-29; Salm 104, 2-3.4-5.6-7;
Lc 11, 27-28] Sant Simeó
Diumenge, 9: Diumenge XXVIII de durant l’any
[2Re 5,14-17; Salm 97, 1.2-3ab.3cd-4; 2Tm 2, 8-13;
Lc 17, 11-19 (LE/LH pròpies)]
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en el nostre
món passa...
...que hi ha més suïcidis del que sembla aparentment.
Des de començament de segle fins ara, han mort a Catalunya
per suïcidi unes 7.000 persones. Uns 5.200 homes i unes 1.800
dones. La tendència dels últims anys és a baixar en els homes
i a augmentar en les dones. L’any 2014, a Catalunya es van
suïcidar 531 persones: 393 homes i 138 dones. I això suposa
una mitjana d’1,5 suïcidis per dia.
Segons el President de la Societat Espanyola de Suïcidiologia,
Sr. Andoni Anseán, i representant de la International
Association of Suicide Prevention, «els suïcidis són
probablement el problema de salut pública més apressant en
tot el Sistema Nacional de Salut» (Cf. DdT 7-09-16, p. 32).
Segur que cada cas és cada cas i que deu ser difícil generalitzar.
Però ens hem de preguntar: què ha passat en cada una
d’aquestes persones? Estic convençut que és una gran
desgràcia perdre el sentit de la vida. Estic segur que tant tu,
que ho llegeixes, com jo restem colpits. I ben segur que tenim

el propòsit d’ajudar a què això no passi en les persones que
ens relacionem. Ajudem a viure amb sentit i plenitud!
Pensa en molts altres problemes que passen: els 50 milions
de nens i nenes refugiats, les víctimes dels atemptats, de les
guerres, de la violència, de la fam...El mínim que podem fer és
resar per ells i per la pau a casa nostra i al món!
Miquel Barbarà Anglès, pvre.

