
MES DE SETEMBRE 

INSCRIPCIONS CATEQUESIS 
En hores de despatx, santa Maria: dimarts 
de 17h a 19h; sant Antoni: dimecres de 17h 
a 19h. 
 
GRUPS BÍBLICS 
El dimarts (de 20h a 21h) i els dijous (de 
20h a 21h) (sant Antoni). Dimecres (de 16h 
a 17h) (santa Maria). 

 
MES D’OCTUBRE 

VIDA CREIXENT 
Dijous 10 de 17h a 18h (sant Antoni). 
 

RECÉS D’INICI DE CURS 
Dissabte 5 a la capella de santa Rosa, hora d’inici 10’30h, fins les 18h. 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimarts 15 a les 17h (santa Maria). Cal portar la Bíblia. 
Dimecres 16 a les 20h (sant Antoni). Cal portar la Bíblia. 
 
ADORACIÓ 
Dijous 24 a les 20h (sant Antoni). 
 
++++ 
PAPA FRANCESC 
El dijous 26 el papa es trobava amb el grup «Talitha Kum», que és la 
xarxa internacional de vida consagrada que treballen per ajudar les 
víctimes de la trata de persones.  
El papa sostenia i lloava la tasca d’aquesta iniciativa 
intercongregacional, i al mateix temps invocava l’Esperit, «autor del 
“desordre” en l’Església, i autor de l’harmonia en l’Església», perquè 
amb la seva força els que estan en la tasca pastoral d’aquesta 
iniciativa siguin creatius i puguin respondre a les necessitats urgents 
del moment. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: DESCOBRIR LA VIDA, EN VIDA» 

L’escena imaginada que relata Jesús als fariseus, coneguda 
tradicionalment, com «la història del pobre Llàtzer», és una 
invitació a descobrir el valor de la vida que tenim a les nostres 
mans. Ja és sabut que cadascú de nosaltres viu situacions 
diferents, ni millors ni pitjors, sinó simplement diferents. No 
volem ser víctimes dels nostres esquemes humans, de vegades 
són òptims i de vegades són pèssims. De vegades ens ajuden a 
parlar de sort o de desgràcia per a les nostres vides d’una 
manera molt lleugera, poc reflexionada. Podem els homes i 
dones d’avui a establir criteris ferms segons la ventura o 
desventura de les coses que ens toquen de viure? És això fiable? 
Poden ser sempre les circumstàncies externes a nosaltres les que 
determinin absolutament la nostra existència? Som víctimes, o 
fruits, de l’atzar? Estan ja els nostres futurs del tot determinats? 
Aquestes preguntes no són noves en la història del cristianisme. 
També en temps de Jesús, els seus contemporanis sostenien 
unes argumentacions de la recompensa o el càstig de Déu molt 
elementals. 
Jesús vol fer-nos adonar de la importància d’acceptar la nostra 
vida, d’apreciar-la i de fruir-ne plenament, més enllà dels detalls 
externs de la nostra existència. Quants casos de persones, amics 
i veïns, coneixem que amb molt són molt infeliços i amb poc són 
gent amable, entusiasta, esperançada? L’alegria per viure està 
en nosaltres, dins nostre, i no pas fora. Quan sortim fora de 
nosaltres mateixos, massa sovint, el que fem és fugir de les 
nostres responsabilitats, dels nostres compromisos. Quan 
cerquem l’estabilitat en la nostra vida, apreciem el valor de cada 
gest, cada paraula, cada fet, per breu, petit o quasi invisible 
pugui ser. Jesús, d’una manera molt senzilla ens convida a viure 
la vida vivint-la, sense massa teories, sinó escoltant 
veritablement com Déu ha volgut sempre, des de Moisès i els 
profetes, la nostra felicitat, la nostra alegria. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h. Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 28: Carme Bacarises 
Jorba. 

 
 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 28: Josep Cañellas i Dolors 
Castellví. Mingo Amposta i Tuietes 
Valls /Diumenge 29: Montserrat 
Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors 

Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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SANT DE LA SETMANA 

El dimarts 1 d’octubre celebrem la festa de santa Teresa del nen 
Jesús, patrona de les missions. Preguem pels missioners i 
missioneres, per la missió de l’Església. 
 
 
 


