
 
CATEQUESIS DE COMUNIÓ 
Les inscripcions estan obertes, cal passar pel 
despatx parroquial per inscriure’s.  
 
 
(sant Antoni) 
La catequesis comença el dijous 15 
d’octubre. 
Reunió de pares dimecres 7 a les 20h (sant 
Antoni). 
 

(santa Maria) 
La catequesis comença el divendres 16 d’octubre. 
Reunió de pares el divendres 9 a les 17h (santa Maria). 
 
PREGÀRIA  
Dijous 24 de 20h a 21h adoració (sant Antoni). 
Divendres 25 a les 20h pregària de la creació (santa Maria). 
 
GRUPS BÍBLICS 
Les parròquies de sant Antoni i santa Maria disposen de grups bíblics. 
Lectura, pregària i oportunitat per compartir la paraula de Déu. Per participar 
consulteu els horaris amb el mossèn. 
 
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓ 
Els qui estigueu interessats parleu amb el mossèn. 
 
ROMERIA A MONTSERRAT 
Aquest any s’han suspès les propostes de divendres (pujar caminant) i 
diumenge (pujar amb autocar). Els qui puguin, el dissabte queden convocats 
a la següent proposta (cotxes particulars). Cadascú es pot afegir quan ho 
desitgi, millor avisar, per tenir-vos en compte. 
 
9h encontre a Monistrol per pujar a peu a la muntanya (per xarxes s’enviarà 
la ubicació del punt d’encontre) 
11h encontre amb els matrimonis de sant Vicenç i La Palma de Cervelló 
14h dinar de pic-nic 
15’30h cafè de famílies conjunt 
16’30h xerrada d’un monjo, «estimar i deixar-se estimar» 
18’45h vespres al monestir amb els monjos 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: QUAN EL NO PASSA A SÍ» 

Hi ha decisions irrevocables, que no es poden canviar, però n’hi ha 
d’altres que són revocables, perquè es canvien, s’han de canviar o es 
poden canviar. El fragment de l’evangeli tracta aquesta qüestió. 
Quan canviem el nostre «no» a Déu, per un «sí»? Com es produeix 
aquest canvi? 
El primer que podem afirmar és que Déu segueix convidant-nos a ser 
protagonistes de la nostra vida. Déu vol que visquem intensament, 
que li obrim el cor confiadament i deixem les queixes i les mandres a 
un costat. Déu vol acompanyar-nos de prop, per això ens dona el 
seu Fill, i Ell ens regala el seu Esperit. L’Esperit de Déu habita en 
nosaltres des del dia del nostre baptisme, i respectant la nostra 
llibertat, ens espera pacientment. Déu no obliga. Déu no ens tracta 
com titelles. Això cal dir-ho. Déu ens vol lliures, i ens ha donat la vida 
per ser lliures. Lliures per estimar, per donar la vida, tal com va fer 
Jesucrist. Perquè donar la vida estimant és el que ens realitza 
plenament i dona sentit. 
El segon que podem afirmar és que la nostra relació amb Déu no pot 
ser una relació forçada. De fet qualsevol relació que travessi la 
incomoditat d’un escenari tens, fins i tot, artificiós, és l’indicatiu 
suficient per abandonar aquella relació. Déu ens brinda el regal de 
realitzar-nos plenament essent missioners seu tal com som, amb les 
nostres qualitats i les nostres mancances. D’aquí la importància de 
no viure darrere d’aparences, de disfresses, de tòpics culturals que 
ens limiten la nostra llibertat. Amb això, faig esment a la segona part 
de l’evangeli, en la que se’ns demana de no caure en l’error de jutjar 
les persones per les aparences, i per tant, de construir la nostra 
relació amb Déu des de la sinceritat. 
Ara vindria, doncs, el moment, en que fent un petit còctel, entre la 
llibertat i la sinceritat que posseïm, juntament amb la consciència de 
saber que Déu ens estima, que ens dona el seu Fill i el seu Esperit, 
que podem revocar aquelles respostes negatives per aquelles altres 
positives, engrescades, entusiasmadores, plenes de sentit i de futur. 
Siguem dels qui passem del «no» al «sí». 

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 26: Carme Bacarises Jorba.  
Diumenge 27: Josep Mª Cardona. 
Susi Cardona. 
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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 
Dissabte 26: Tuietes Valls. Mn. Lara. 
Esposos Josep Canyelles i Dolors 
Castellví / Diumenge 27: Montserrat 
Boltà Cañellas. Adrià Canals. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. Teresa Juan. 
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PER LA NATURA 

 

Pare bo, que vas crear totes les coses 

i ens vas donar un món tan bell. 

Et demano perquè els homes 

sapiguem cuidar la teva creació. 

Que respectem la vida dels animals, dels 

boscos. 

Que no abusem de la natura 

ni l'embrutem amb contaminació. 

Et demano pels qui 

defensen les belleses naturals, 

les especies en extinció, 

pels qui treballen per un món més net. 

Et demano també perquè totes les persones 

puguin gaudir de la natura 

i els béns que ella ens dóna. 

Que no li falti a ningú l'aliment 

que Tu ens vas donar 

amb generositat per a tots. 

Pare bo, ajuda'ns a conservar el planeta 

i a repartir les riqueses de la naturalesa 

per a benefici de tots. 

Que així sigui. Senyor! 
 


