
 

MES DE NOVEMBRE 

CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimarts 19, a les 17h (santa Maria). 
 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 11 a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 19 a les 19h (santa Maria). 
 
PREGÀRIA 
Divendres 22, pregària mariana, a les 19h 

(santa Maria) 
Dijous 28, adoració, a les 20h (sant Antoni). 
 
++++ 
XIV JORNADES DE DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
«ESGLÉSIA AVUI, REPTES I CAMINS» 
Vicaria episcopal del Llobregat. Bisbat de sant Feliu (c/d’Armenteres 
35); de 21h a 22,30h. 
 
Dillunss 11 
Maria Assumpta Bargalló (justícia i pau).  
«Xarxa de parròquies Eco-solidàries». 
 
Dimarts 12 
Glòria Barrete i Vélez (periodista). 
«Renovacions eclesials amb el papa Francesc». 
 
Dimecres 13 
Anna Almuni de Muga (delegada d’apostolat seglar de Barcelona). 
«La figura i el paper dels laics en l’Església i el món d’avui». 
 
Dijous 14 
Maria del Mar Galceran i Peiró (pedagoga). 
«Creients i no creients, camins de diàleg» 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: HUMILITAT» 

Seguim caminant durant aquest mes de novembre, enmig de les 
primeres pluges i els primers cops del fred, amb el desig d’insistir 
sobre quins elements ens porten a la felicitat somiada per Déu, 
per tots i cadascú de nosaltres. L’evangeli d’avui ens situa davant 
d’una escena plena de dolor, però també plena de detalls 
jurídics que en el fons se’ns escapen a tots nosaltres. El sistema 
de vida jueu tenia un dret molt ben estructurat, però al mateix 
temps molt pesat. Tenia el seu sentit intern, cultural i 
tradicional, però el dret viscut d’aquella manera tenia les seves 
dificultats i entrebancs. Ja és ben cert que la realitat supera 
sempre la ficció, per molt que els guionistes dels programes de 
televisió s’hi resisteixin. Per a Jesús la Llei només és un camí, i no 
una finalitat, un viarany vers la felicitat quan ens permet de 
viure en plenitud. Des d’aquest punt de vista Jesús no ens vol 
perduts en el món de la casuística, sinó justament homes i dones 
que viuen en present, amb realisme, amb sensatesa, amb 
coherència. I des d’aquesta posició volem i podem ser feliços, 
acceptant la vida per la força de la fe que ens sosté. Aquesta 
actitud ens porta a descobrir la lògica de la humilitat. 
Justament aquest és un factor gens menor en una vida cristiana 
que cerca la felicitat plena, que cerca la santedat. De la humilitat 
se’n poden escriure moltes coses, però de res serveixen, perquè 
la humilitat cal que sigui viscuda. A força d’inflar més i més els 
discursos sobre la humilitat, aquesta queda més i més lluny de la 
nostra vida. La humilitat ha de ser viscuda i proposada sense 
titulars, sense notícies, amb realisme. És una llum que il·lumina 
les passes, que ens permet de discernir amb claredat la direcció 
per la nostra vida. La humilitat és un do de Déu que també cal 
demanar, fins i tot amb insistència, sense vergonya però sense 
exigències o sense contrapartides, així es reben els veritables 
regals de Déu. Incorporem-nos en el camí de la vida des de la 
humilitat, veure quin tomb tan genial que pren la nostra vida.  

      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 9: Carme Bacarises Jorba. 
Montserrat Cañellas Aregall. Maria 
Montserrat Durban Guilera. Maria 

Antònia Massegur / Diumenge 10: Lourdes Guim Almirall. Montserrat 
Cañellas Aregall. Joan Magdaleno. 
 
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 
Dissabte 9: Josep Cañellas i Dolors 
Castellví. Mingo Amposta i Tuietas 
Valls / Diumenge 10: Montserrat 
Boltà Cañellas. Josep Aregall i Roser 

Roig. 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 proper diumenge 17 recordem el testimoni de santa Isabel 

d’Hongria (1207-1231). Després de quedar viuda es va dedicar en cos 

i ànima als pobres, construint hospitals, atenent personalitzadament els 

necessitats. El seu testimoni és un referent de caritat per a tota Europa. 

El culte s’escampà molt al centre d’Europa gràcies a l’ordre religiós-

militar dels teutons, molt devots també de Maria i sant Jordi. Ella és 

patrona de les infermeres. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


