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PREGÀRIA D’ADORACIÓ
Dijous 26 de novembre de 20h a 21h (parròquia
de sant Antoni).
PREGÀRIA AMB LA CREACIÓ
Divendres 27 a les 18h (parròquia de santa
Maria).
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 de 100 persones.

LLEGIM EL PAPA FRANCESC

FRATELLI TUTTI, 30: «En este mundo que corre sin un rumbo común,
se respira una atmósfera donde “la distancia entre la obsesión por el
propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía
hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un
verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. […]
Porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos, y otra
muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la
vida en común que hay que buscar y cultivar juntos”.
Avanza la tecnología sin pausa, pero “¡qué bonito sería si al
crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas
correspondiera también una equidad y una inclusión social cada vez
mayores! ¡Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos
planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano
o de la hermana en órbita alrededor de mí!”».

«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL RESCAT»

Sant Pau en la segona lectura d’aquest diumenge presenta la
comprensió que entre les primeres comunitats cristianes es dona
de la missió de Jesús. Ell, el Fill únic de Déu, ha estat el primer a
donar la vida, el primer a ressuscitar d’entre els morts, i òbviament
el qui després de vèncer el mal, «posarà el Regne en mans de
Déu», per tal de regnar eternament. La seva reialesa, però, no és
com la d’aquest món que, com diu el papa Francesc, s’ha tancat en
si mateix sense horitzó i sense un rumb comú. Jesús ve al nostre
rescat, com el pastor va a buscar l’ovella perduda, com l’amic va a
trobar el seu amic, quan aquest està ferit, malalt, trencat. Jesús
actua sempre a favor nostre per tal d’oferir-nos un horitzó de
sentit, una esperança certa, a la que s’uneix fidelment, «jo estaré
amb vosaltres fins a la fi del temps». Jesús el nostre rei no ens
decep mai, perquè es manté fidel a la seva missió. Així, doncs, la
seva reialesa es desplega com un rescat amb totes les lletres.
Prenem-ne nota.
Mentrestant siguem dels qui actuem en el nostre dia a dia, amb
tendresa i delicadesa vers tothom. Que surtin de la nostra boca
paraules encoratjadores, que les nostres actituds siguin ben
generoses, que les nostres opcions siguin transparents, que la
nostra mirada sigui sempre sincera. «Tot allò que feu a un
d’aquests petits, m’ho feu a mi», diu Jesús. Aquesta predisposició a
seguir el nostre rei, Jesús, és una llarga cursa de fons, esgotadora
molts cops. Només vencem, per dir-ho d’una manera, quan ens
deixem rescatar, i això succeeix quan Jesús mateix ens ajuda a
posar nom a allò que hem viscut sense adonar-nos-en. Hem
d’aprendre a dir les coses pel propi nom, això ens permet de posar
objectivitat a la vida, i aquesta ens porta a la sinceritat, i aquesta a
saber qui som i fins a quin punt Jesús arriba a estimar-nos. Tant,
que fins i tot dona la vida per rescatar-nos. Estimats endinsem-nos
en aquesta lògica amorosa per tal de permetre que el regnat de
Jesús en nosaltres sigui cert, real i etern.

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 21: Carme Bacarises Jorba.
Ignasi Serra. Ignasi Serra. Joan
Comas Miquel del Solà / Diumenge
22: Jaume Urgellés i Dolors Guim. Lluís Canals i Joaquima Roca. Àngela
i Montserrat Bonsfills i Joan Solà.
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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 21: Josep Maria Boltà.
Esposos Josep Canyelles i Dolors
Castellví / Diumenge 22: Montserrat
Boltà Cañellas. Adrià CanalsSalvador Ros i Dolors Roca i família. Joan
Ribas. Josep Martí Tor.
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AL REI FIDEL

La fidelitat de Jesú s:
Senyor, feu que sempre sigui fidel
com Tu vas ser-ho en la teva vida!
Que pugui descobrir que la responsabilitat
comença en les coses senzilles de la vida de cada dia.
Feu-me, Senyor, fidel en l’amistat, dò cil en el
carà cter,amable en el tracte, curó s en tot moment.
Que no permeti mai cap mena de mal,
que em molesti sempre la falsedat,
que em preocupi la mentida i l’engany,
i que l’honestedat sigui sempre el meu camí.
Feu-me, Senyor, missatger de la justícia
i defensor de la consciè ncia recta.
Perquè nomé s així podré ser deixeble teu, i compartir
amb Tu la teva fidelitat.

