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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 3 d’octubre el papa Francesc ens proposava una reflexió sobre la
fraternitat universal. Un text llarg, però fàcil de llegir, en el que ens proposa
de nou endinsar-nos en la paràbola del bon samarità, per reconèixer el valor
de l’altre, del diferent, de l’estranger. I quina necessitat en tenim d’aquells
que trobem a ran del camí i ens fan aturar, per tal d’entendre de nou la
nostra vida al costat dels qui més ajuda necessiten.

«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL REI I ELS ENVIATS»

Les paràboles de Jesús donen molt de joc. Jesús les explicava per
arribar al cor dels seus contemporanis i provocar un canvi de vida,
una comprensió més aprofundida del Regne de Déu, el qual és
associat a un gran convit, a una gran festa, a un gran esdeveniment
ple de comensals, ple de d’alegria. La imatge d’un banquet és
adient per parlar del Regne de Déu. La qüestió en la que voldria
parar atenció és en la lògica del rei i dels enviats. El rei no desisteix
mai de convidar, diguem-ho clar, de convidar-nos. Ell és imatge
clara de Déu mateix. És pacient amb nosaltres, bondadós, té una
bona impressió de nosaltres, ens vol contents. El rei és qui envia els
seus missatgers per fer efectiva la invitació. Aquí voldria aturar-me
una mica més. Nosaltres som a la vegada convidats i missatgers.
Com a convidats som lliures a respondre al rei. Com a missatgers
som enviats. L’èxit dels enviats és cosa rara. Aquests són els qui
reben les negatives, els pals, les pedregades, en una paraula: el
rebuig…perquè la missió no ha estat, ni és, fàcil. Els enviats som
nosaltres des del dia del nostre baptisme. La missió d’anunciar,
viure i celebrar la. Tots trobem molts obstacles, moltes resistències,
molts contratemps, molts imprevistos… Amb tot, els missatgers
estan cridats a l’astúcia, i anar, com diu el rei, als «encreuaments
dels camins», és a dir, en aquells llocs i aquells moments on els
homes i les dones del nostre món es juguen la vida.
Què bo i oportú és trobar-nos missatgers i missatgeres que ens
conviden a gaudir del convit que el rei ens ha preparat. Testimonis
de fe ben ferms, referents en el servei i en la pregària. Preguem
Déu que segueixi enviant-nos els seus enviats per no oblidar-nos
mai del goig i l’alegria de la fe, que són sempre molt més grans i
desbordants del que de vegades ens pensem. Preguem al bon Déu,
rei de tots, que la seva paciència sigui infinita i que segueixi
reservant-nos un lloc en el convit de noces del seu Fill. Preguem els
uns pels altres per mantenir-nos ferms en la missió que Déu ens ha
encomanat. I com resem en el salm d’aquest diumenge,
reconeguem que amb el Senyor, el nostre únic pastor, ho tenim tot.

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 10: Carme Bacarises Jorba.
Ignasi Serra.

++++++++++++++++++++++++++++

HORARIS DE MISSA
Dimarts i dijous a les 9’15h celebració
de la Paraula. Eucaristia: Dissabte
a les 18h i diumenge a les 10’30h.
Totes les celebracions ferials contenen
el res de les laudes.

INTENCIONS
Dissabte 10: Tuietes Valls. Mn. Lara.
Esposos Josep Canyelles i Dolors
Castellví / Diumenge 11: Montserrat
Boltà Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan
Ribas. Josep Martí Tor. Josep Maria Boltà.

++++++++++++++++++++++++++++

ORACIÓ AL CREADOR
Senyor i Pare de la humanitat,
que vas crear tots els éssers humans amb la
mateixa dignitat,
infon en els nostre cors un esperit fraternal.
Inspira’ns un somni de reencontré, de diàleg, de
justicia i de pau.
Impulsa’ns a crear societats més sanes i un món
més digne, sense fam, sense pobresa, sense
violencia i sense guerres.
Que el nostre cor s’obri a tots els pobles i
nacions de la terra, per a reconèixer el bé i la
bellesa que sembrares en cada un de nosaltres,
per enfortir els llaços de la unitat, de projectes
comuns, d’esperances compartides. Amén.
Papa Francesc, «Fratelli tutti», 3-X-2020

