
 

MES D’OCTUBRE 
VIDA CREIXENT 
Dijous 24 de 17’30h a 18’30h (sant Antoni). 
 
ADORACIÓ 
Dijous 24 a les 20h (sant Antoni). 
 

 

MES DE NOVEMBRE 

FESTA DE TOTS ELS SANTS 
Pregària al cementiri el divendres 1, a les 17h. 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 6, a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 19, a les 17h (santa Maria). 
 
++++ 
BISBES DE CATALUNYA (fragments de la nota del 14/10/2019) 
En aquests darrers temps, la situació social i política del nostre país ha 
esdevingut força complexa. Són temps en què entreveure solucions es 
fa difícil perquè es produeix un atrinxerament en les pròpies posicions, 
amb desqualificacions sovintejades de l’altre. Les raons queden 
sotmeses sovint als sentiments de cadascú. Això dificulta una mirada 
serena sobre la realitat. Fàcilment tothom se sent ofès: hi ha el perill que 
el greuge sigui l’actitud dominant. 
Per a poder viure això, és necessari, en primer lloc, que s’apliqui la via 
de la misericòrdia per tal de desactivar la tensió acumulada aquests 
darrers anys i retornar a l’únic camí possible: un seriós camí de diàleg 
entre els governs espanyol i català que permeti anar trobant una solució 
política adequada, sabent que dialogar significa renunciar en part al que 
un voldria per tal d’aproximar-se a l’altre i imaginar entre tots una solució 
satisfactòria. 
En segon lloc, es tracta de retornar al poble el sentit de futur, de donar a 
les persones un horitzó que dissipi la sensació que no hi ha camins per 
on tira 
En tercer lloc, es tracta de construir una societat justa, solidària, 
respectuosa de la igualtat de les persones, propera als qui passen 
necessitat, que s’inscrigui en el món global i no es refugiï en un petit 
món local. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: NO DEFALLIR» 

El projecte que tenim entre mans és desbordant, a saber, 
«anunciar a tot el món la salvació de Déu». Ni que tinguéssim 
set vides, sabem que no arribaríem a tot arreu, ans el contrari, 
sabem que només en tenim una i que ens limiten imperfeccions, 
febleses i incongruències diverses. Conscients, doncs, dels 
nostres topalls, al mateix temps som dels qui volem assumir amb 
alegria la missió que Déu ens confia, per tal d’escampar l’amor 
de Déu. Volem oferir generosament el que som, i especialment 
el més preuat que tenim, el temps i la vida, per transformar el 
nostre present en un signe de futur i d’esperança, un signe propi 
del Regne de Déu. Amb tota sinceritat sostenim que aquesta 
empresa ens supera, perquè no és nostre, sinó del Pare. Amb 
totes les lletres, la missió d’indicar on es troba, on creix el Regne 
de Déu, i de fer-lo visible ens exigeix un compromís rotund i 
inqüestionable a favor de la Veritat, de la Justícia, de la Pau, de 
l’Amor…de la Fraternitat, de l’Esperança, de l’Alegria, de la Fe. 
Sens dubte que en aquest projecte totes les mans, totes les 
iniciatives, totes les aportacions, tots els recursos són 
importants i necessaris, també els d’aquells que semblen poca 
cosa als nostres ulls. Avui l’evangeli, com en d’altres ocasions, 
ens posa un clar exemple de la tenacitat dels petits, dels 
discrets, dels aparentment febles. Aquesta constància és amb la 
que cal lluitar i obrir camins a favor del Regne. Es tracta d’una 
insistència total i amable, i per això, significativa.  
La missió ens demana fermesa per no defallir. Els obstacles que 
trobem en la nostra existència són una invitació a créixer, no en 
la capacitat humana d’una resistència mai escrita, o en un 
dramatisme èpic a l’abast de pocs; sinó sobretot en la virtut 
divina de la fe. Perquè la missió, com els grans projectes, ens 
demana ser ferms per no rendir-nos davant de les dificultats, per 
mostrar al món sencer que Déu no s’allunya de nosaltres, menys 
encara dels petits.      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 19: Carme Bacarises 
Jorba. Familia Aregall Puigderajols. 

Joan Comas. Miquel del Solà (10è aniv.) / Diumenge 20: Salvador 
Urgellés Feliu. Familia Royo I Alcaire. Salvador Garcia. Margarita 
Cañelles. Familia Pere Vendrell 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

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 
Diumenge 20: Adrià Canals. 
Montserrat Boltà Cañellas. Pere 
Bosch. Maria Vendrell. Salvador Ros i 
Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor.  
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

SANT DE LA SETMANA 

El dimarts 22 celebrem la festa litúrgica de sant Joan Pau II (1920-
2005), amb el nom de pila de Karol Wojtyla. Fou un testimoni de 
l’evangeli incansable, acumulant nombrosos viatges, encontres i 
iniciatives que eren oportunitats per donar testimoni. Durant la seva 
joventut conegué un laic, Jan Tyranowski, sastre de professió, que 
l’introduí en la lectura de sant Joan de la Creu, i en l’espiritualitat 
carmelitana. Aquest factor espiritual, juntament amb la seva 
trajectòria vital personal li permeté d’anar configurant la seva pròpia 
síntesis personal, sense defallir mai en la confiança plena en Déu, el 
Pare. Rebé l’ordenació sacerdotal amb només 26 anys, i així, ple de 
vitalitat també va tenir un paper destacat en la configuració del 
treball conciliar al voltant de la Gaudium et spes, sobretot 
argumentant i pensant la posició de l’Església catòlica enfront de 
l’ateisme i de la llibertat religiosa. 
 


