
 

 

SANT JAUME APÒSTOL 

   Avui, com cada diumenge, celebrem la resurrecció del Senyor, i 
fem memòria, també, d’aquest gran apòstol molt estimat per Jesús. 
Jaume havia nascut a Betsaida i tenia com ofici el de ser pescador. 
Un dia Jesús passà prop del llac i el cridà a ell i al seu germà: 
“Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes”. Ells deixaren la 
barca i el pare i se n’anaren amb Jesús. Com a apòstols 
l’acompanyaren en moments especials: La resurrecció de la filla 
de Jaire, la Transfiguració, i la pregària a l’hort de Getsemaní. 
   L’Evangeli no amaga les misèries i ambi-
cions dels apòstols: buscar els primers llocs en 
el Regne de Déu, seure a al dreta o a l’esquerra 
de Jesús... A l’escola del Bon Mestre anirà 
aprenent que els primers llocs són pels més 
bons servidors dels altres, fins a donar la vida, 
fins a beure el calze del martiri. I en això sí que 
fou el primer. La grandesa de l’apòstol és ser 
portadors de la Paraula i de l’amor de Déu, 
encara que siguem fràgils com gerres de 
terrissa, que fàcilment es poden trencar. 
   Diu la tradició que Jaume predicà a 
les nostres terres i que la seva tomba 
es troba a Galícia.  

Molt més proper a nosaltres, demanem-li que ens ajudi 

a ser bons servidors dels nostres germans. 
25 JULIOL: SANT JAUME DE RIGOLISA. 
Aquest any, degut a que la pandèmia encara no està controlada del tot i 
de les restriccions proposades NO HI HAURÀ APLEC A RIGOLISA. 
Sant Jaume, però, continua ajudant a fer bon camí als que s’encomanen a 
les seves oracions. Des de la Parròquia, a les misses de 8:00, 10:00, 
12:00, 13:00 i 20:00 hores pregarem a Sant Jaume que ens acompanyi, 
ens guiï i ens doni molta salut per la etapa del pelegrinatge que estem 
corrent. 

26 JULIOL :SANT JOAQUIM I SANTA  ANNA. 
L’Església celebra cada 26 de juliol la festa en honor als pares de la 
Verge Maria, els avis de Jesús. És una bona oportunitat per a agrair la 
feina que tants avis fan a les nostres llars, jubilats del treball a la societat 
però actius sempre a casa, aportant la seva experiència, saviesa i amor de 
pares dues vegades. Que per molts anys puguem gaudir de la seva 
companyia. 

29 JULIOL: SANTA MARTA: 
L’Evangeli ens parla de Marta, germana de Maria i de Llàtzer. Jesús 
s’hostatjava a la seva casa de Betània, on era acollit, i Marta el servia 
amb tota diligència. La pregària i l’amistat amb el Senyor faran possible 
que Ell faci retornar a la vida el seu germà Llàtzer quan morí. 
Aprenguem a pregar, acollir i estimar Jesús com va fer aquesta família. 

31 JULIOL: SANT IGNASI DE LOIOLA. 
Sant Ignasi de Loiola, nasqué al país basc el 1.491. Fill de família noble, 
fou un cavaller i militar de professió. En una batalla va caure ferit i 
mentre s’estava recuperant, va decidir canviar de vida i peregrinar a 
Jerusalem. Abans, però, anà a Montserrat on deixà la seva espasa i els 
seus vestits als peus de la Mare de Déu. S’estigué a Manresa a una cova 
durant quasi un any, on començà una vida de pobresa, oració i 
penitència. Fundà a Paris  la Companyia de Jesús. El seu lema és fer les 
coses “A Major Glòria de Déu”. 

HORARI MISSES PUIGCERDÀ AGOST 2.021. 
Laborables:  08:00h.: Capella de l’Hospital 

9:30h. i 20:00h. Església Sant Domènec. 

Festius:  08:00h.: Capella de l’Hospital 
  10:00h.: Església Sant Domènec. 
  12.00h.: Església Sant Domènec. 
  13:00h.: Església Crist Salvador. 
  20:00h.: Església Sant Domènec.
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