
 SANT DANIEL 
 

21 de juliol  

 
Profeta, conseller reial, interpretador de somnis, 
valent defensor de Susanna acusada d'adulteri 

sense ser-ho, governador de Babilònia. 
Condemnat a la fossa dels lleons per denunciar 

al rei per blasfèmia. 
 

Pregar, confiar-te en l'esperit de Déu 
Rectitud en la conducta i congruència en els fets. 

Connexió divina, defensor de la justícia. 
T'emparen els teus valors. 

Et porten a defensar la dona acusada de forma 
injusta. 

De no voler cedir als desitjos sexuals de dos 
homes mentiders. 

Li dones valor a la seva paraula i la dignifiques 
en la seva honradesa. 

En el teu temps això era inusual, segur que elles 
sempre sortien perdent. 

Han passat molts anys i veuries amb desengany 
que les dones pateixen avui dia de la mateixa 
manera, sota la covardia d'homes guiats pels 

seus impulsos més animals. 
Seguim venerant el vedell daurat que imposà 

Nabucodonocor en els teus dies 
No anem pel camí correcte, ens manca justícia i 

claredat. 
Som tirats als lleons cada dia: la feina precària, 
la violència, els diners que no es reparteixen de 
forma justa, la manca de solidaritat i generositat 
pels que pateixen, consumisme i superficialitat. 
Tan de bo poguéssim amansir els lleons en la 

fossa en que vivim. 
Com ho vas fer? 

Amb la fe, la confiança en tu mateix i en la teva 
llum divina? 

Només ens queda això, mirar cap endins, al fons 
del cor, buscar la llum, deixar que brilli, que porti 

una espurna a casa nostra, al costat dels qui 
vivim. 

Una petita espurna per amansir el nostre lleó. 

 

SANTA MARTA 
 

29 de juliol 

 
 

Santa Marta, amiga de Jesús 
 

Marta de Betània, germana gran de 
Maria i Llàtzer. 

 
 

Jesús es movia tot predicant la Bona 
Nova, i aprofitava de tant en tant un 
moment de descans a Betània, on era 

acollit a casa de Marta, que li feia 
d’amfitriona. 

 
Jove activa, realista, amorosa, atenta i 

servicial, bona amiga de Jesús i 
profundament creient. 

Després de la mort de Jesús, Marta va 
formar part de les primeres comunitats 
cristianes, on hi va seguir  amb el seu 

esperit de servei.  Aquest  
comportament l’ha fet ser la patrona de 
les mestresses de casa i de l’hosteleria. 

 
Preguem per tota la gent que fan de la 
seva vida un objectiu total d’entrega i 

servei als altres. 
Preguem perquè estiguem atents i al 

servei dels que viuen al nostre voltant, 
de la mateixa manera que va fer Marta. 

 
Lluc 10, 38-42 
Joan 12, 1-8 

 
 

SANT IGNASI 

31 de juliol  

Nascut a Azpeita (1491) noble i militar 

basc. Ja com a prevere va ser el 

fundador de la Companyia de Jesús 

La transformació espiritual és el camí a 

recórrer de tot cristià. Ignasi, sota 

l’esguard de Santa Maria, va descobrir 

en Jesús la raó, la causa, el sentit i el 

fonament de la seva vida i de totes les 

coses. 

 

GASTAR LA VIDA (Arass) 

Senyor Jesucrist ens fa por gastar la vida, 

però la vida Tu ens l’has donada per gastar-

la; 

no es pot economitzar en estèril egoisme. 

Gastar la vida és treballar pels altres, 

encara que no paguin, 

fer un favor a qui no el tornarà. 

Gastar la vida no es fa amb protagonismes i 

falsa teatralitat. 

La vida es dóna senzillament, 

sense publicitat, com l’aigua de la vessant, 

com la mare dóna el pit al seu infant, 

com la suor humil del pagès. 

El futur és un enigma, 

s’endinsa en la boira... 

Perquè Tu estàs esperant, en la nit, 

amb mil ulls vessant llàgrimes, 

en la nit 

perquè tu estàs esperant... 

 



 SANT LLORENÇ 
 

10 d’ agost 
 

Suposadament nascut a Osca va ser 
diaca a Roma on es va encarregar 
d’administrar els béns de l’església  
i l’atenció als pobres. Va ser 
martiritzat i mort mentre el feien 
al foc en unes graelles. 
 
 
Sant Llorenç màrtir que amb la teva 

misericòrdia i compassió vas ser 
l’encarregat de guardar els tresors 
que tenia l’església per socórrer als 

pobres i als necessitats. Fes que 
durant 

aquest temps d’estiu sapiguem 
guardar 

el nostre tresor que tots tenim: la 
nostra fe. 

Que com diu el tòpic: La fe no fa 
vacances, 

així que en aquest temps de 
descans sapiguem 

mantenir intactes tots el nostres 
valors que ens 

fan créixer i actuar com a seguidors 
del Crist que som. 

 
 

  
 
 

 SANT RAMON 
 

31 d’ agost  
 

Nascut a Portell (La Segarra) el 
1204. La Llegenda diu que el nom 

de nonat ve del fet que va ser extret 
del cos de la seva mare que havia 
mort el dia abans. Mig en broma 

mig seriosament hi ha qui diu que 
va ser la primera cesària feta a 

Catalunya. Va formar part de l'ordre 
mercedària dedicant-se a alliberar 

captius en terres musulmanes. 
 

Vida i compromís poden resumir en 
dues paraules Sant Ramon. El seu 

naixement és un cant a la vida, una 
vida que sovint nosaltres vivim 

sense gaudir-la ni esprémer-la. Una 
vida que tenim per ser compartida i 

viscuda amb i per els altres. 
Compromís de creure en el que fas i 

sacrificar-te si és necessari, en diverses 
ocasions Sant Ramon va canviar-se per 

captius perquè aquest fossin 
alliberats. Compromís d'estar amatent a 

les necessitats dels que ens envolten 
 

Pare, ajuda'ns a saber gaudir una vida 
el més compartida, alegra i 

compromesa possible i que el testimoni 
de Sant Ramon ens doni forces en 

aquest nou inici de curs i de tornada a 
la normalitat que encarem a l'inici de 

setembre.        
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTIU 2016 


