
 

 
 
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. Dilluns dia 2 de novembre a les 20h 
tindrà lloc la reunió de catequesis d’adults. 

 
PANDÈMIA 
Durant els propers dies fins el 20 de novembre, seguint les normatives, les 
esglésies tindran un aforament màxim del 30%. 
 
 
 
 
 
 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC 

FRATELLI TUTTI, 76: «Miremos finalmente al hombre herido. A veces 
nos sentimos como él, malheridos y Tirados al costado del camino. Nos 
sentimos también desamparados por nuestras Instituciones 
desarmadas y desprovistas, o dirigidas al Servicio de los intereses de 
unos pocos, de afuera y de adentro. Porque «en la Sociedad 
globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se 
practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto 
o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa 
en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y 
repleto de eufemismos». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: VETLLAR EN TOT MOMENT» 

La nostra vida és una vetlla. Esperem al llarg de la nostra vida 
trobar-nos amb Jesús, l’espòs que va arribant i es presenta enmig 
de la nit inesperadament. Entenem, doncs, que el regal de la vida 
no pot ser malmès. No volem romandre en la tristesa o el desànim. 
No volem caure en l’ autoengany de disfressar o tergiversar la 
realitat segons el que més ens convé per amagar la nostra soledat 
Volem viure de manera sincera i coherent i així «estar a punt» per 
entrar a la festa amb l’espòs. Per això ens cal entrar en aquesta 
lògica evangèlica que és la de vetllar, la de viure amb els ulls ben 
obert, amb el cor ben disposat, amb la vida ben prompta per rebre 
al Senyor. Com mantenir-me en vetlla?  
Les vetlles són dures, reconeguem-ho. Les nits es fan llargues, les 
hores no passen. Ja ho hem dit fa temps que vivim, o millor dit, 
vivíem un temps accelerat. Pensàvem que tot havia de ser 
immediat. La pandèmia ens ensenya de nou aquell ritme antic de 
les coses i de la vida. Doncs, bé, acceptant aquest nou pas del 
temps més pausat, podem sostenir que la vetlla se’ns mostra com 
una bona oportunitat per refermar la nostra esperança. Em 
refereixo, ni més ni menys, al goig de descobrir-nos junts esperant 
a Jesús, pregant per la seva arribada. Aquesta esperança ens manté 
desperts, ens fa «estar a punt». Aquesta lògica evangèlica ens 
convida a intensificar la nostra pregària. És a dir, valorar de nou 
amb alegria el goig per descobrir la bellesa del silenci, del moment 
de pausa, de serenor, de ser dels qui apreciem els petits detalls a 
partir dels quals podrem reconèixer Jesús que s’acosta a nosaltres 
quan tot és fosc, és a dir, quan sembla que no hi ha futur.  
La pregària ens manté a l’espera. I per tant queda clar que aquelles 
que van deixar-se vèncer per la impaciència i el neguit, no van 
poder rebre l’espòs perquè eren lluny comprant oli per les torxes. 
No van ser capaces de vetllar. Tan de bo puguem créixer en 
responsabilitat, en seny, en prudència. Digueu com vulgueu. Si som 
dels qui la cuidem, serem capaços de rebre Jesús i entrar amb Ell a 
la festa. Vetllem junts, que ningú caigui en el neguit. Bona vetlla. 

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 7: Carme Bacarises Jorba. 
Vicenta Urgellés / Diumenge 8: 
Lourdes Guim Almirall 
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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 7: Josep Maria Boltà / 
Diumenge 8: Montserrat Boltà 
Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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GASTAR LA VIDA 

 

El Senyor Jesús ha dit:  
“Qui vulgui reservar la seva vida, la perdrà;  

i, qui la gasti per mi, la retrobarà en la vida eterna”.  
Però, a nosaltres ens fa por gastar la vida,  

entregar-la sense reserves.  
Un terrible instint de conservació ens reclou en l’egoisme, 

i ens atenalla, quan volem jugar-nos la vida.  
A tot arreu, ens fem assegurances, per tal d’estalviar-nos els 

riscos...  
I, sobretot, som covards... 

Senyor Jesús, ens fa por gastar la vida.  
Però, Tu, la vida ens la dones perquè la gastem;  
i no ens la podem reservar en un egoisme estèril.  

Gastar la vida és treballar pels altres, encara que no paguin;  
fer un favor a aquell que no ens el retorna.  

Gastar la vida és llançar-se al fracàs, si cal, sense falses 
prudències.  

És cremar les naus en bé del proïsme.  
Som torxes que únicament tenim sentit quan ens cremem;  

únicament aleshores serem llum.  
Allibera’ns de la prudència covarda,  

que ens fa estalviar el sacrifici i que cerca la seguretat.  
Gastar la vida no es fa amb gestos ampul·losos ni amb falsa 

teatralitat.  
La vida es dóna senzillament,  

sense publicitat, com l’aigua que vessa, com la mare que dóna el 
pit al nen,  

com la suor humil del sembrador.  
Entrena’ns, Senyor, a llançar-nos a l’impossible,  

perquè, darrere l’impossible, hi ha la teva gràcia i la teva 
presència.  

No podem caure en el buit.  
El futur és un enigma. El nostre camí s’endinsa en la boira.  

Tanmateix, volem donar-nos, perquè tu estàs esperant, en la nit,  
amb mil ulls plens de llàgrimes. 

 
Lluís Espinal S.I. 


