
 

MES DE NOVEMBRE 

CONSELL PARROQUIAL 
Dimarts 19 a les 19h (santa Maria). 
 
VIDA CREIXENT 
Dijous 21 a les 17’30h. 
 
PREGÀRIA 
Divendres 22, pregària mariana, a les 19h 
(santa Maria). 

Dijous 28, adoració, a les 20h (sant Antoni). 
 
++++ 
EL PAPA FRANCESC 
El passat dijous 14 el papa adreçava unes paraules als participants en 
el congrés sobre la promoció digital de la dignitats dels infants. 
Tristament el món de les tecnologies, denunciava el papa Francesc, 
ha ferit la vida de molts infants, i fins i tot, globalitzant aquest dolor 
més enllà de les pròpies fronteres. És urgent adonar-se d’aquest 
dolor i d’aquesta ferida profunda que perjudica la dignitat de la vida 
dels més petits, dels més indefensos. Però no només cal entendre-ho, 
sinó passar a l’acció. Així ho diu el papa: «no basta con comprender, 
hay que actuar. La condena moral del daño infligido a los menores 
por el uso indebido de las nuevas tecnologías digitales debe 
traducirse en iniciativas concretas y urgentes». Cal una acció 
coordinada des de les autoritats legislatives, passant pels 
professionals del món de les empreses digitals, fins arribar als pares, 
que cada cop tenen més dificultats, reals, per limitar l’ús de les noves 
tecnologies als seus fills. Seria bo, a més a més, comprometre’s, des 
del món empresarial, vers un desenvolupament informàtic, 
responsable amb el futur de les noves generacions. Dissenyant un 
compromís cert a favor d’un desenvolupament ètic dels algoritmes. 
Apostant per una mena d’«algor-ètica». I acabava el papa afirmant: 
«El crecimiento seguro y saludable de los jóvenes es el noble 
propósito por el que vale la pena trabajar y vale mucho más que el 
mero beneficio económico obtenido incluso con el riesgo de 
perjudicar a los jóvenes». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ELS ÚLTIMS» 

Mentre «alguns» es fixaven en els detalls i la bellesa del temple 
(com diu l’evangeli d’aquest diumenge), Jesús es fixa 
veritablement en aquells que són més importants per a Déu, i la 
seva vida és encara més bella i més rica. Aquests són els pobres. 
Veritablement Jesús al llarg de tota la seva vida no dubta mai en 
cap instant d’apropar-se als més ferits, als més necessitats, en 
una paraula: als pobres. Com sabem de pobres n’hi ha molts, 
però sobretot, hi ha molts tipus de pobresa: els ignorants, els 
malalts, els drogodependents, els abusats, els marginats, els 
aturats…deixeu-me també parlar de la pobresa dels qui no 
coneixen Jesús, dels qui no han sentit mai parlar de l’Amor de 
Déu. Però per què els pobres són motiu d’admiració en la seva 
bellesa? De quina bellesa es tracta? Sens dubte que tot sembla 
un contrasentit, si ens ho mirem amb els ulls i els criteris del 
nostre món, però amb la lògica de l’evangeli tot pren un altre 
relleu. Els pobres són aquells que saben i viuen amb més 
claredat, per exemple, la seva adhesió a Déu, i aquesta vivència 
de la fe és un autèntic tresor per a l’Església. La vida de fe dels 
senzills pot ser una autèntic camí de revitalització. De fet els 
pobres són els qui, sense pretendre-ho, sense saber-ho, poden 
ensenyar-nos el camí d’una nova comprensió de la nostra relació 
amb Déu. Avui diumenge 17 de novembre el papa Francesc 
demana de celebrar la III jornada mundial dels pobres. Amb el 
lema «L’esperança dels pobres no es veurà defraudada», podem 
entendre el que diu l’evangeli d’aquest diumenge «no es perdre 
ni un dels vostres cabells». Déu té diverses maneres, camins, per 
fer-se conèixer. El camí de la simplicitat ha estat sempre un bon 
camí, però el de la pobresa ha estat sens dubte un camí directe, 
indubtable. La fe dels pobres està verificada per les proves de la 
vida, proves constants, dures. Quina fermesa la d’aquells homes 
i dones que s’han mantingut ferms, fidels, en Déu. Això és pura 
bellesa. 

        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 16: Pere Claramunt  
Urgelles (2n aniv.). Carme 
Bacarises Jorba / Diumenge 17: 

Àngel Polo Vega (3r aniv.). Lourdes Guim Almirall. Montserrat 
Cañellas Aregall. Dolors Guim i Jaume Urgellés. 
 
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 10: Josep Cañellas i Dolors 
Castellví. Mingo Amposta i Tuietas 
Valls / Diumenge 17: Adrià Canals. 
Montserrat Boltà Cañellas. Ambrós 

Aregall Ambrós. 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 divendres 22 és la festa de santa Cecília, màrtir del segle III. 

Actualment considerada com la patrona dels músics. Certament un 

poble que canta i que ball és un poble que espera, que té esperança. 

Aquesta associació amb la música prové de la llegenda 

(aproximadament del segle XV) que neix en el relat de la seva mort, 

doncs s’explica que en el moment de la seva mort ella pregava cantant 

a Déu. Innombrables pintures i peces musicals han estat dedicades a 

aquesta figura del martirologia cristià, així com del camp de la 

literatura.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


