
 

MES DE NOVEMBRE 

CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 6, a les 20h (sant An
Dimarts 19, a les 17h (santa M
 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 11 a les 20h (sant Anto
Dimarts 19 a les 19h (santa M
 
PREGÀRIA 

Divendres 22, pregària mariana, a les 19h (santa Maria)
Dijous 28, adoració, a les 20h (sant Antoni). 
 
++++ 
PAPA FRANCESC 
En l’àngelus del passat divendres 1 de novembre, festiv
sants, el papa recordava als fidels aplegats a la plaça
que els sants no són testimonis de Crist llunyans a n
molt propers, que ens indiquen el camí vers la plena 
Déu, vers la plena felicitat. Homes i dones que han ex
fatiga quotidiana, amb èxits i fracassos, i al mateix tem
en Déu el motiu per recomençar tantes vegades. Pe
papa, la santedat no és un objectiu que s’ha aconse
pròpies forces, és un regal, un do. La santedat no la po
ni abaratir, sinó que es tracta de madurar més i més
mateixos, la llavor de l’Esperit Sant que va arribar a la
dia del baptisme. Però la santedat és també una crid
comuna a tots els cristians, és el camí de plenitud i ve
que ens cal recórrer amb la fe, i així assumir en el n
cada dia un compromís de responsabilitat per desitja
cercant de viure cada moment de la nostra vida amb 
Insistia encara més, que en aquesta festivitat cal re
sants i santes que estan «a la porta del costat», que 
vida de Déu molt a prop nostre, sense perdre l’espe
allunyar-se de la vida de la terra. 
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laça de sant Pere, 
s a nosaltres, sinó 
ena comunió amb 
n experimentat la 
 temps han trobat 
. Per això, deia el 
onsegueix per les 
la podem comprar 
més, en nosaltres 

 a la nostra vida el 
crida, una vocació 
 i vers la plenitud, 
el nostre viure de 
sitjar la santedat, 
mb amor i caritat. 
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ue reflecteixen la 

esperança i sense 

3 de NOVE

FULL PARROQUI

«LÒGICA DE L’

La lectura de l’evangeli d’a
de les situacions més curio
vida de Jesús. Zaqueu, un h
no deixa de ser una situac
còmica. D’aquest persona
superar les nostres pròpie
mateix temps, sent audaç
camins nous per seguir de
que passa per les nostres v
del lloc on ens trobem. L’e
ciutat més antiga del món.
meitat de la població mun
Londres, New York, Buenos
Ciutat de Mèxic…). En aque
Viu gent de tota mena, de 
tota mena, enfocs i estil
culturals molt distants, u
reguitzell de qüestions ob
invisibles», aquelles que es
territorialment en un lloc,
com sigui els cristians som 
de vegades molt i molt d
Jesús decidit a passar per
vides, ja que «el Fill de l’h
que s’havia perdut», és a d
Demanem-li al bon Déu 
nostra existència d’aquesta
Déu en les nostres histò
aquesta intenció en nosalt
sinó també creativa, capa
obstacles, limitacions i adve
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QUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT. 

 
E L’EVANGELI: VOLER VEURE» 

d’aquest diumenge ens trasllada a una 
urioses, per dir-ho col·loquialment, de la 

 un home de cert prestigi, dalt d’un arbre 
tuació molt més que estranya, més aviat, 
sonatge aprenem a ser dels qui volem 
òpies limitacions, acceptant-les, però al 
udaços i creatius, i per tant, imaginant 
r descobrint aquest Jesús, el Fill de Déu, 
es vides. Però adonem-nos per un instant 
. L’escena en qüestió succeeix a Jericó, la 
ón. Curiosament en l’actualitat més de la 
mundial viu en les grans ciutats (Tokio, 

enos Aires, Bombai, El Cairo, Manila, Seül, 
quests indrets tot queda molt aglomerat. 

, de tota condició. Existeixen situacions de 
estils de vida contraposats, expressions 
s, usos lingüístics diversos, i un llarg 
s obertes. Existeixen també «les ciutats 
e estan formades per persones que viuen 
lloc, però mentalment en un altre. Sigui 
om cridats a ser homes i dones del diàleg, 
lt difícil. Tenim de la nostra part a una 
 per les nostres ciutats, per les nostres 
 l’home ha vingut a buscar i a salvar allò 
 a dir, a nosaltres. 
éu d’impregnar la nostra pregària i la 
esta lògica evangèlica: la de voler veure 

històries personals i col·lectives. I que 
saltres, no sigui només clara i definitiva, 

capaç de conviure i de superar aquells 
adversitats de la nostra vida. 

   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 2: Carme Bacarises Jorba 

/ Diumenge 3: Lourdes Guim Almirall. Pere Ponsa. 
 
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 
Dissabte 2: Pere Fisa I Rosina 
Cañellas / Diumenge 3: Montserrat 
Boltà Cañellas. Àngela Aregall i Josep 

Castellví. Salvador Rosi Dolors Roca I família. Joan Ribas. Josep Martí 
Tor. 
 
NOU I ÚNIC TELÈFON DE LA PARRÒQUIA: 682613533. 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

SANT DE LA SETMANA 
El proper dijous 7 de novembre recordem el testimoni de fe de sant 

Engelbert de Colònia (1185-1225), arribà a ser arquebisbe de la ciutat 

de Berg (centre d’Alemanya), liderant un projecte polític i social de 

gran èxit, també exercint el seu càrrec de pastor religiós de la fe 

catòlica amb molta habilitat entre els seus fidels. Fou una persona 

estima, fins el punt que els governants de comtat de Berg, la seva 

ciutat, li confiaren l’educació del seu fill. Va convocar diversos 

sínodes a la seva diòcesis per reflexionar i ajudar, així, a recolzar la 

vida del seu clergat. A poc a poc, va guanyar-se el respecte dels seus 

contemporanis, en una diòcesis, Colònia, arruïnada econòmicament 

per les lluites polítiques i religioses. La claredat dels seus judicis, la 

fermesa amb la que intentava ser just i cercar la justícia i la seva 

voluntat decidida a ser un home de Déu, el van ajudar a desplegar les 

seves qualitats personals, però sobretot a realitzar el pla de Déu. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


