
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 17’30h a 18’30h (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 passat dimarts 1 d’octubre van celebrar-se les vespres en l’inici del 
mes missioner, el mes d’octubre. El papa animava els cristians a ser 
missioners amb audàcia i creativitat, fins i tot, assumint algun risc 
sense por a perdre el nostre prestigi. Es tracta de ser missioners, «no 
notaris de la fe o guardians de la gràcia, sinó missioners». Ens cal ser 
testimonis de la fe, que no és pas ni propaganda religiosa ni 
proselitisme de cap manera, sinó un respectuós do de la vida. Durant 
aquest temps missioner serà bo preguntar-nos «com és el meu 
testimoni?» No hem rebut la vida per guardar-la, sinó per donar-la. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: DEMANAR MÉS FE» 

El nostre dia a dia és intens, mogut, fins i tot, frenètic. De 
vegades apareixen tensions quotidianes que arriben a ser tan 
habituals que tristament acabem per acomodar-nos, i conviure 
amb elles com podem. Ens referim a tensions entre la vida 
pràctica de cada dia i el pensament que tenim sobre les coses, o 
bé, entre els corrents socials majoritaris i la nostra vida personal, 
o entre generacions de pares a fills, per exemple, o entre homes 
i dones, o bé entre races i cultures ben distintes. Enmig d’aquest 
batibull d’escenaris, la pregària dels apòstols se’ns presenta com 
una lògica a considerar i a tenir molt present: «Doneu-nos més 
fe». Podríem avui recordar i agrair aquells testimonis que ens 
han parlat de la fe, que ens han comunicat la fe al llarg de la 
nostra vida, però també seria molt òptim afegir-nos a la pregària 
dels deixebles de Jesús. 
El fet de demanar la fe, o demanar-ne més no ens ha 
d’incomodar de cap manera, ni a nivell personal, ni a nivell 
eclesial. Hem de reconèixer que no sempre estem a l’alçada de 
les circumstàncies o de les necessitats que ens exigeix la vida. La 
fe ens remet a Abraham, el testimoni que va saber confiar en 
Déu, ens trasllada a una clara actitud de confiança en Déu, 
posant-lo a Ell en el centre de les nostres vides. Jesús va fer 
múltiples referències a la fe de la seva gent, sobretot dels més 
pobres i dels més trencats per la vida. La fe d’aquests era, és, 
model de fe per a nosaltres. Però avui Jesús compara  el do de 
Déu, la fe, amb un gra de mostassa, una llavor diminuta als 
nostres ulls, per donar-nos a entendre no pas la seva 
insignificança, tot el contrari, perquè puguem adonar-nos que 
allò que és aparentment irrellevant als nostres ulls, assoleix una 
magnitud i una força indescriptible per aquells que la demanen. 
Després mendicar la fe, com els pobres preguen per tenir un tros 
de pa, ens caldrà entrar en la lògica dels qui cultiven la fe 
posant-se al servei dels germans.  

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 5: Carme Bacarises Jorba. 
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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 5: Pere Fisa i Rosina 
Cañellas. Mn. Francesc Mestres / 
Diumenge 6: Montserrat Boltà 
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

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

El dijous 10 celebrem la festa de sant Tomàs de Villanueva (1486-
1555), frare agustí conegut pel seu tarannà auster i els seus continus 
exercicis de caritat a favor dels més pobres, però amb un sentit 
profund, així afirmava: «la caritat no és només donar, sinó treure de 
la necessitat al qui la pateix i alliberar-se d’ella tan aviat com sigui 
possible». També se’l coneix com un místic realment profund, i més 
enllà dels seus sermons, com el famós «sermó de l’amor de Déu», 
se’l coneix per la seva obra De la lecció, meditació, oració i 

contemplació. 
 
 


