
 
 
 

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. 
 
 
PAPA FRANCESC 
El passat dimecres 30 de setembre celebràvem la festa de sant Jeroni, i més 
exactament el XVI centenari de la seva mort. En aquest esdeveniment el papa 
Francesc va publicar una carta apostòlica, en la que se’ns convidava a viure 
més a prop de la Paraula de Déu, ja que en ella hi trobem el sentit de la 
nostra pròpia vida i la capacitat d’establir una relació de vida amb Déu 
mateix. Jeroni és «la biblioteca de Crist» una biblioteca que ens transmet 
plenament l’Amor per Jesucrist.  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: CORONAR L’EDIFICI» 

Avui diumenge s’escau la festa de sant Francesc d’Assís (1182-
1226), aquell jove valent, intrèpid, apassionat per viure l’Evangeli i 
seguir més autènticament Jesús en la pobresa i l’alegria. La vida 
d’aquest gran sant va estar marcada per l’encàrrec que ell mateix 
formulà en les seves pròpies paraules, transcrites posteriorment, 
«Francesc ves i repara la meva Església». Aquesta missió tenia a 
veure no pas amb una qüestió arquitectònica, sinó amb una 
veritable conversió personal i comunitària, eclesial. Aquest canvi de 
vida comença per descobrir que la vinya és el lloc on Déu ens envia, 
a forjar la nostra vida lentament, treballant i oferint el que som, per 
tal de donar un bon fruit. Aquesta transformació continua, com diu 
sant Pau, interessant-nos i estimant allò que és just, net, amable i 
digne d’elogi. Aquesta conversió no és possible sense l’acceptació 
de Jesús, el Fill de Déu. Ell és qui realment dona sentit a la nostra 
acció, a la nostra paraula i al compromís que prenem allà on som. 
Tota la vida de sant Francesc va ser un enamorament profund de 
Jesús, una confiança serena i ferma en Déu, una acceptació de 
l’Esperit Sant enmig de tantes situacions de pobresa, de dificultat, 
d’injustícia. Fent esment a aquest camí d’aproximació a Déu 
observem que se’ns fa molt necessari viure un despreniment sincer 
de tot, per anar-nos sincerant amb nosaltres mateixos i amb Déu. 
Tenim massa coses que ens ho posen difícil per coronar l’edifici. 
Quan l’anxaneta aixeca la mà i fa l’aleta, sabem tots que el castell 
ha estat coronat amb èxit. Vet aquí, la nostra necessitat d’anar 
lleugers per poder-nos enfilar ben amunt i tocar el cel una mica 
més de prop. Francesc d’Assís va poder coronar l’edifici amb una 
vida santa, és a dir, de testimoniatge ferm de confiança en Déu. 
Demanem al bon Déu, amo de la vinya, que ens permeti de coronar 
l’edifici, i per tant que ens ajudi a entrar en un veritable camí de 
santedat. No siguem dels qui vivim inquiets per les incongruències 
o les tebieses dels qui ens envolten, potser que aquestes siguin 
prop nostre ens  fan valorar més i millor les nostres petites passes 
vers el cim de la nostra vida: la comunió amb Déu i els germans. 

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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EL COMPROMÍS 

 
Oh Senyor, 

feu de mi un instrument de la vostra pau! 

 
On hi ha odi, que jo hi porti amor. 

On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó. 
On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió. 

On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança. 
On hi ha error, que jo hi porti la veritat. 

On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança. 
On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum. 

 
Oh Mestre, 

feu que jo no cerqui tant: 
ser consolat, com consolar; 

ser comprès, com comprendre; 
ser estimat, com estimar. 

 
Perquè és donant que es rep; 
perdonant que s'és perdonat; 

morint que es ressuscita a la vida eterna. 
 
 

Sant Francesc d’Assís 

 

 
 


