
 

MISSA FAMILIAR 
Diumenge 25 d’octubre a les 10’30h a santa 
Maria; i a les 12h a sant Antoni. 

 

 

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. 
 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC 
FRATELLI TUTTI, 114: «Quiero destacar la solidaridad, que “como virtud 
moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso 
de todos aquellos que tienen responsabilidades educativa y formativas. En 
primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa 
primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven 
y se transmiten los valores del amir y de la fraternidad, de la convivencia y 
del compartir, de la atención y del cuidado del otro. Ellas son también el 
ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros 
simples gestos de devoción que las madres enseñan a sus hijos. Los 
educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de 
asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y 
jóvenes, están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene 
que ver con las dimensiones Morales, espirituales y sociales de la persona. 
Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se 
transmiten desde la más tierna infancia. […] Quienes se dedican al mundo de 
la cultura y de los medios de comunicación social tienen también una 
responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente 
en la Sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de 
formación y de comunicación está cada vez más extendido”». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SIGUI QUI SIGUI» 

L’Evangeli d’aquest diumenge ens mostra la llibertat de la que 
gaudeix Jesús mateix. Els qui segueixen Jesús ho fan amb admiració, 
amb entusiasme. Els qui són més aviat contraris a Jesús miren de fer-
lo caure. Jesús aclapara totes les mirades. La seva manera de viure, 
les seves paraules i els seus gestos, deixen empremta fonda en el cor 
d’aquells que n’han sentit a parlar. El context de vida que envolta 
Jesús és el d’esperar sempre d’Ell una darrera paraula que posi fi al 
conflicte, al dubte, al malentès. La seva paraula pot agradar o no, 
però en cap cas és discutida. Així, doncs, Jesús, fa anar el seu pla. 
Tothom queda més que sorprès. Aquesta és la tendència habitual: 
posar dalt d’un cim aquell que tenim davant. Però Jesús no ho fa. Ell 
respon amb tota llibertat, sigui qui sigui aquell que té al seu davant. 
No existeix cap mena de complex o de dificultat per Jesús. Diu el que 
pensa. Actua tal com creu. Dona a cadascú el que li correspon 
pensant sempre en Déu. Aquesta llibertat de Jesús és exercida 
interna i externament. Quan a l’actitud de la plena llibertat se li 
afegeix la plena voluntat d’estimar ens trobem amb Déu mateix. És 
així com donem honor i majestat a Déu mateix, quan vivim sense 
complexos, sense sospites, sense pors. Siguem dels qui portem a Déu 
en el nostre cor i el manifestem en tot moment, davant tothom. Serà 
d’aquesta manera que podem assumir el valor de la nostra fe, però 
també el desig de viure sempre fent el bé, actuant sempre a favor 
del creixement de les persones, propagant l’esperança entre els 
homes i dones que cerquen de viure confiant en Déu. Aquesta és 
doncs, la lògica, de l’evangeli que descobrim aquest cap de setmana, 
i que admetem que necessitem per a viure més com Déu vol, amb 
més llibertat, amb més disponibilitat al servei, posant Déu en el 
centre de la nostra pròpia vida. I és que Déu ens ha elegit per ser 
testimonis, missioners, deixebles, apòstols, predicadors amb la vida 
sencera d’una nova manera d’entendre la vida i les nostres relacions. 
Sense por al que diran, tal com Jesús accepta de viure, ara podem 
ser de debò dels qui vivim posant Déu al centre de 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. 
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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. 
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SALM 148 

 
Lloeu el Senyor des del cel, 

lloeu-lo en les altures; 

lloeu-lo, tots els seus àngels, 

lloeu-lo, tots els seus estols; 

lloeu-lo, sol i lluna, 

lloeu-lo, estrelles lluminoses; 

lloeu-lo, cel del cel 

i aigües de sobre el cel. 

Que tots lloïn el nom del Senyor: 

a una ordre d'ell, tots foren creats. 

Els donà solidesa perpètua, 

els imposà lleis que no traspassaran. 

Lloeu el Senyor des de la terra, 

monstres marins i tots els oceans, 

llamps i pedra, neu i boira, 

huracans, que compliu les seves ordres, 

muntanyes i tots els turons, 

arbres fruiters i tots els cedres, 

feres i animals domèstics, 

rèptils i ocells alats, 

pobles i reis de la terra, 

poderosos i jutges del món, 

infants i vells, 

joves i noies. 

Que tots lloïn el nom del Senyor, 

l'únic nom que excel·leix sobre tot altre; 

la seva majestat domina cel i terra. 

Ell ha donat al seu poble un gran poder. 

Càntic de lloança de tots els qui l'estimen, 

dels fills d'Israel, el poble que li és proper! 

Al·leluia! 

 


