
 
MES D’OCTUBRE 
CONFIRMACIONS 
Diumenge 27 a les 10’30h (santa Maria). 
 
MES DE NOVEMBRE 
FESTA DE TOTS ELS SANTS 
Pregària al cementiri el divendres 1, a les 
17h. 
 
 

CONFIRMACIÓ 
Joves que fan 3 de la ESO, els divendres de 20h a 21h (sant Antoni). 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 6, a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 19, a les 17h (santa Maria). 
 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 11 a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 19 a les 19h (santa Maria). 
 
++++ 
PAPA FRANCESC 
En l’audiència del passat dimecres dia 23, el papa Francesc va referir-
se a l’Església, dient que «l’Església no és una fortalesa tancada, sinó 
una tenda de campanya capaç de fer-se sempre gran i acollir 
tothom». Així recordava la missió de Pau i Bernabé que van anar als 
pobles pagans, no jueus. Aquesta opció de Pau va ser històricament 
valorada i revisada en comunió amb Pere i l’Església de Jerusalem, 
ensenyant-nos avui «com afrontar les divergències i buscar entre tots 
la veritat en la caritat. Aquesta cerca de la veritat ens ensenya com 
d’important és aprendre a caminar junts. Necessitem, doncs, un 
mètode eclesial basat en el diàleg i el discerniment a la llum de 
l’Esperit Sant. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: CONFIRMACIÓ» 

Aquest diumenge vivim les confirmacions d’un grup de vuit 
joves. És important fer-se’n càrrec del valor d’aquest 
sagrament i també, fer-nos conscients del pas significatiu que 
aquests joves viuen. Ens cal celebrar-ho! L’Esperit de Déu ens 
uneix, ens acompanya i ens convida a no caminar sols. 
L’Esperit Sant omple els cors d’aquells que li demanen amb 
sinceritat de seguir amb més fermesa el camí de Jesús. Però la 
confirmació no és un sagrament que expressi les pròpies 
conviccions personals respecte de Jesús, l’Evangeli i l’Església, 
sinó que manifesta l’alegria, la bona olor, el perfum del Crist 
pasqual que ens convida a viure la fe en comunitat. Així, doncs, 
la lògica d’aquest sagraments ens permet d’entendre que som, 
i que volem ser de debò, constructors de comunitats vives. 
Hem dit tantes vegades que les nostres parròquies són una 
«família de famílies». Però també en les famílies vivim 
distanciaments petits i considerables, tal com ho trobem 
descrit en l’Evangeli, entre un fariseu i un cobrador d’impostos. 
Massa vegades hem accentuat les diferències. La lògica de 
l’evangeli ens convida no a certificar aquestes divergències, 
sinó a confirmar el desig de superar-les per la força de l’amor. 
Només l’amor, que és de fet, el mateix Esperit de Jesús, ens 
pot permetre d’entrar en aquesta lògica. Demanem-li al bon 
Déu de no deixar-nos portar per les immediateses, ni per les 
presses, sinó per una convicció molt més profunda que arrela 
en el nostre interior: ser missioners, homes i dones, que 
confirmen amb les seves vides, amb els seus anhels, amb les 
seves opcions quotidianes que té sentit treballar a favor del 
Regne de Déu en comunitat, conjuntament. No seria propi dels 
cristians rebatre’ns entre uns i altres les diferències, això ens 
portaria massa sovint i massa ràpid a la polarització, a una 
tensió difícil d’encaixar en la nostra vida. Deixem-nos portar 
per l’Esperit, i amb les nostres vides confirmem-lo.  

      Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns i dimecres a les 19h. 
Dimarts celebració de la paraula a 
les 19h. Dijous a les 20h (missa de 
vigília). Divendres a les 12h. 
Dissabte a les 20h Diumenge missa 
a les 12h. Totes les celebracions 
ferials contenen el res de les 
vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 26: Carme Bacarises 

Jorba. Maria Aregall. Rosa  Urgellés. Maria Rosa de Vera I Rodolfo 
Vera. Família Claramunt-Urgellés. Família Ribé-Jover. Ignasi Serra.  
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

HORARIS DE MISSA  
Dimarts a les 9’15h. Dijous a les 18h. 
Divendres a les 10’30h. Dissabte a 
les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Diumenge 27: Jaume Bosch Vendrell. 
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 dimecres vinent dia 30 recordem el testimoni del beat Dominic 
Collins (1566-1602), irlandès de naixement. La quaresma de 1598 va 
coincidir amb una prevere jesuïta i així ingressà a la companyia de 
Jesús, a la ciutat de Santiago de Compostela. Després de diferents 
viatges, enmig de diversos conflictes armats, ell fou sempre dels qui 
assistí espiritualment els ferits de guerra, i també com a infermer i 
cuidador de malalts. Al cap de molt de temps, deixà la península 
ibèrica per tornar a la seva terra, Irlanda, per defensar allí la fe 
catòlica. En un dels seus escrits afirmava: «no et fa sant el sofriment 
sinó la seva causa». 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


