
 
CONFESSIONS 
Tots aquells que vulguin rebre el sagrament del 
perdó, ho hauran de demanar al mossèn. 
 
MISSES DE NADAL 
El dia 24 a les 18h missa del pollet a santa Maria; 
i a les 20h a sant Antoni. El dia 25 a les 11h a 
santa Maria; a les 12’30h a sant Antoni. 
 
 
 

LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 16/12/2020 

Quien reza no deja nunca el mundo a sus espaldas. Si la oración no 
recoge las alegrías y los dolores, las esperanzas y las angustias de la 
humanidad, se convierte en una actividad “decorativa”, una actitud 
superficial, de teatro, una actitud intimista. Todos necesitamos 
interioridad: retirarnos en un espacio y en un tiempo dedicado a 
nuestra relación con Dios. Pero esto no quiere decir evadirse de la 
realidad. En la oración, Dios “nos toma, nos bendice, y después nos 
parte y nos da”, para el hambre de todos. Todo cristiano está llamado 
a convertirse, en las manos de Dios, en pan partido y compartido. Es 
decir una oración concreta, que no sea una evasión. 
Así los hombres y las mujeres de oración buscan la soledad y el 
silencio, no para no ser molestados, sino para escuchar mejor la voz de 
Dios. A veces se retiran del mundo, en lo secreto de la propia 
habitación, como recomendaba Jesús (cfr. Mt 6,6), pero, allá donde 
estén, tienen siempre abierta la puerta de su corazón: una puerta 
abierta para los que rezan sin saber que rezan; para los que no rezan 
en absoluto pero llevan dentro un grito sofocado, una invocación 
escondida; para los que se han equivocado y han perdido el camino… 
Cualquiera puede llamar a la puerta de un orante y encontrar en él o 
en ella un corazón compasivo, que reza sin excluir a nadie. […] En la 
soledad quien reza —ya sea la soledad de mucho tiempo o la soledad 
de media hora para rezar— se separa de todo y de todos para 
encontrar todo y a todos en Dios. Así el orante reza por el mundo 
entero, llevando sobre sus hombros dolores y pecados. Reza por todos 
y por cada uno: es como si fuera una “antena” de Dios en este mundo. 
En cada pobre que llama a la puerta, en cada persona que ha perdido 
el sentido de las cosas, quien reza ve el rostro de Cristo.  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ACCEPTAR DÉU» 

El temps passa. Ja som a tocar de les festes de Nadal. Les lectures 
d’avui continuen parlant-nos de l’esperança. L’evangeli ens 
presenta Maria, la mare. Ella viu amb sorpresa la proximitat de 
Déu. Per què de vegades ens pensem que Déu ens fa la guitza quan 
de fet el que vol és donar-nos sempre una felicitat més gran? Maria 
ens ajuda a saber capgirar el nostre discurs, la nostra mirada, la 
nostra actitud. Déu s’apropa perquè Ell així ho ha decidit, no 
perquè jo sigui bo. Maria afronta el seu futur acceptant Déu en la 
seva vida, no com Algú que fa por o Algú que ve per controlar-nos, 
sinó com Algú sempre sorprenent que vol per nosaltres una vida 
plena. «No tinguis por», li diu l’àngel. Quants contemporanis 
nostres, i fins i tot nosaltres mateixos hem descobert un cop més 
les nostres fragilitats i les nostres pors. Reconeguem-les. Només 
així podrem entendre i viure veritablement la nostra relació amb 
nosaltres mateixos, amb els qui ens envolten i amb Déu. Aquest fet 
humil d’acceptar les nostres pors, com feu Maria, ens endinsa a un 
diàleg cordial amb Déu. «Què vols de mi?» «Per què em toca de 
viure aquest fet?» «com serà el nostre futur?». El diàleg amb Déu 
rep el nom, també, de pregària. L’oració és un parlar i un escoltar. 
Jo parlo a Déu, però també l’escolto, perquè Ell em parla a través 
de la vida, de les persones que m’acompanyen, del text sagrat, dels 
sagraments, i fins i tot, des del silenci. Quan un vol refermar o 
recuperar l’esperança li és molt útil fixar-se en aquells testimonis 
que han fet confiança a Déu. Maria és un d’aquests grans referents, 
perquè passa de la sorpresa al dubte, del dubte al diàleg, del diàleg 
a l’acceptació, de l’acceptació al testimoniatge, del testimoni a 
l’esperança: «que es compleixin en mi les teves paraules». A pocs 
dies de Nadal som encara a temps d’acceptar a Déu plenament, i 
no només per uns instants o per uns dies. La tendresa d’aquests 
dies que s’acosten no agrada a Déu si no abans no hem fet un 
declarat acte de fe en Ell, és a dir, un pas en ferm afirmant la nostra 
absoluta disponibilitat a seguir les suggerències del seu Esperit 
Sant, i complir la voluntat de Déu. Que Maria intercedeixi a favor 
nostre. 

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 19: Carme Bacarises Jorba. 
Josep Busquets i Carme Bosch / 
Diumenge 20: Lourdes Guim 

Almirall. Joan Magdaleno. Familia Roig Cañelles. Pau Cardona i Rosa 
Jansana. Josep Maria Cardona. 
 
 

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

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 19: Josep Maria Boltà. 
Esposos Josep Canyelles i Dolors 
Castellví. Tuietes Valls. Mn. Francesc 

Mestre / Diumenge 20: Montserrat Boltà Cañellas. Adrià Canals. Joan 
Renau (4t aniv.). Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep 
Martí Tor. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
MARIA, LA DONA 

 

Hi ha un amor que és silenci. 
Un amor que es pregunta, 
interroga, dubta, es torba 

davant els desacords i 
els incomprensibles de la vida, 

però que espera, 
en el silenci del temps, 

a que el temps parli i actuï 
el que ell vulgui i com vulgui. 

 
Hi ha un amor que és silenci, 
però no fuig, ni es rebel·la. 

Tot ho acull en la pau del cor 
i resta sempre amatent a 

qualsevol resposta. 
 

Hi ha un amor que és silenci 
i abandó de tot lligam, 

de tota possessió, 
de tota seguretat, 

de tot neguit, 
a l’espera que s'engendri 
la novetat del inesperat. 

 
L'Amor es dóna, 
a contracorrent, 
i després confia. 

 
Mar Galceran. 


