
 

MES DE NOVEMBRE 

PREGÀRIA 
Divendres 22, pregària mariana, a les 19h 
(santa Maria). 
Dijous 28, adoració, a les 20h (sant Antoni). 
 
MES DE DESEMBRE 

CONSELL PARROQUIAL 
Dimarts 3 a les 17h (santa Maria). 
Dilluns 16 a les 20h (sant Antoni). 

 
FESTA DE LA IMMACULADA 
Diumenge 8 a les 12h amb el bisbe Agustí Cortés. 
 
CATEQUESIS ADULTS 
Dimecres 11 a les 20h «sant Pau va ser un heroi?» (sant Antoni). 
 
CARITAS 
Sopar-pregària final de trimestre, a les 21h (sant Antoni). 
 
CONCERT CANT CORAL 
Dissabte 21 a les 21h (sant Antoni). Coral Diadema. 
 
++++ 
EL PAPA FRANCESC 
Del 16 al 24 de novembre el papa Francesc ha viatjat a Tailàndia i al  Japó. El 
motiu que el papa vol subratllar en aquest viatge seu és el de la protecció 
de tota vida. Aquests països asiàtics són conscients, recalca el papa, del 
poder destructiu de les armes nuclears i de l'economia salvatge imperants, 
en la que predomina el criteri del rebuig en contra de la vida de les 
persones.  
Per contrarestar aquesta tendència que amenaça la vida i la dignitat de la 
persona, el papa proposa de redescobrir la cultura del diàleg, la fraternitat i 
el respecte comú que permetrà de descobrir la bellesa de la pròpia cultura i 
la defensa de la vida humana. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: LA MEMÒRIA» 

Acabem avui l'any litúrgic amb la festa de Jesucrist, Rei de tot el 
món. Un motiu litúrgic que ens vol ajudar a entendre de quina 
manera Jesús ens atrau completament vers la comunió amb Déu, 
passant pel servei i l'entrega esperançada de la vida. Jesucrist no 
és només Algú que regna en la distància, sinó Algú que vol regnar 
en la meva vida. I aquest desig l'ha expressat i la proclamat al llarg 
de tota la seva vida fent-se servidor dels més pobres i necessitats 
com jo i com tu. No és pas un regnat que tingui un territori 
delimitat per murs, fronteres i proteccions diverses, sinó que té 
les portes, els ponts i els camins lliures de peatges i controls per 
tal que jo i tots puguem moure'ns lliurement. Però més enllà de la 
llibertat de moviment, el regnat de Jesucrist en les nostres vides 
és una memòria agraïda, misericordiosa. 
Resulta que en el diàleg entre Jesús i els dos lladres està ple de 
detalls interessantíssims. Aquesta conversa, en un moment límit 
de la vida, és decisiu. Jesús no canvia la seva trajectòria. 
Efectivament, ell és el Messies, que no ha vingut a salvar-se a si 
mateix, sinó a salvar la humanitat, a buscar l'ovella perduda, a 
abraçar de nou el fill pròdig, a curar els malalts, a consolar els 
afligits. Un dels lladres ho percep i li prega: «recorda't de mi». 
Quina pregària tan breu, tan sincera, tan de veritat. Efectivament 
la memòria de Jesús és agraïda i misericordiosa, no passa factura 
dels mals rebuts, no retreu les deutes contretes al llarg de la vida, 
no recrimina ni acusa el mal comès. La memòria de Jesús és del 
tot renovadora. No pot ser de cap altra manera, essent com és el 
Fill de Déu. 
Demanem al bon Déu de ser homes i dones que puguem només 
recordar el bé que ens han fet, i allò bo que hem pogut gaudir de 
la vida. Que siguem sincerament agraïts a Déu amb allò que ens 
ha regalat. I en el cas de recordar esdeveniments més foscos i 
dolorosos, que el Déu de misericòrdia ens doni un cor nou per 
estimar serenament, com Ell fa amb nosaltres.  

       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 23: Maria Planas i Josep 
Rigol. Carme Bacarises Jorba.  
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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 24: Montserrat Boltà 
Cañellas. Ambrós Aregall Ambrós. 
Salvador Ros i Dolors Roca i família. 
Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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SANT DE LA SETMANA 
El dilluns 25 celebrem la festa de santa Catalina d'Alexandria, màrtir 

del segle V. El culte d'aquesta testimoni de Jesús començà a 

escampar-se a partir del segle VI. El motiu de la seva mort fou a causa 

del no vassallatge vers l'emperador d'Alexandria, amb qui volgué 

establir un diàleg. En el debat, els assessors de l'emperador es 

convertiren al cristianisme. El record més antic de la seva història és 

d'un convent als peus de la muntanya del Sinaí, on se suposa que hi ha 

la seva tomba.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


