
CONFESSIONS 
Tots aquells que vulguin rebre el sagrament del 
perdó, ho hauran de demanar al mossèn. 
 
CONCERT DE NADAL 
Dissabte 2 de gener després de missa (parròquia 
de Sant Antoni) 
 
MISSA DE FESTA MAJOR 
Diumenge 17 de gener a les 11h (parròquia de 
sant Antoni) 
 

LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 23/12/2020 

La Navidad nos invita a reflexionar, por una parte, sobre la 
dramaticidad de la historia, en la cual los hombres, heridos por el 
pecado, van incesantemente a la búsqueda de verdad, a la búsqueda 
de misericordia, a la búsqueda de redención; y, por otro lado, sobre la 
bondad de Dios, que ha venido a nuestro encuentro para 
comunicarnos la Verdad que salva y hacernos partícipes de su amistad 
y de su vida. Y este don de gracia: esto es pura gracia, sin mérito 
nuestro. Hay un Santo Padre que dice: “Pero mirad de este lado, del 
otro, por allí: buscad el mérito y no encontraréis otra cosa que gracia”. 
Todo es gracia, un don de gracia. Y este don de gracia lo recibimos a 
través de la sencillez y la humanidad de la Navidad, y puede quitar de 
nuestros corazones y de nuestras mentes el pesimismo, que hoy se ha 
difundido todavía más por la pandemia. Podemos superar ese sentido 
de pérdida inquietante, no dejarnos abrumar por las derrotas y los 
fracasos, en la conciencia redescubierta de que ese Niño humilde y 
pobre, escondido e indefenso, es Dios mismo, hecho hombre por 
nosotros. El Concilio Vaticano II, en un célebre pasaje de la 
Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, nos dice 
que este evento nos concierne a cada uno de nosotros: «El Hijo de 
Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de 
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. 
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los 
nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado» 
(Const. past. Gaudium et spes, 22). Pero Jesús nació hace dos mil 
años, ¿y me concierne a mí? — Sí, te concierne a ti y a mí, a cada uno 
de nosotros. Jesús es uno de nosotros: Dios, en Jesús, es uno de 
nosotros. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EL TO FAMILIAR» 

Amb l’expressió del to familiar, voldríem expressar una lògica 
naixent de la proposta mateixa de Jesús. Ell, el Fill de Déu, neix i 
creix en una família. L’anomenada «Sagrada Família» és model per 
a nosaltres d’aquesta lògica evangèlica a tres nivells. Ens remetem 
a la família pròpia, a la família de la nostra comunitat parroquial i a 
la família de la humanitat.  
La lògica familiar vers aquells amb qui tenim llaços de sang passa 
per la capacitat d’escoltar-nos, de capacitar-nos a dialogar i a 
aprendre la lliçó essencial per un cristià, la del perdó. Volem tornar 
a subratllar la importància de la família com la institució més 
important per a un cristià: en ella som acollits i estimats d’una 
manera incondicional. La lògica familiar adreçada a la comunitat 
parroquial passa per prendre consciència de la necessitat de cuidar 
i reforçar les nostres relacions socials. I deixant qualsevol mena de 
judici, volem obrir-nos a seguir compartint el que som amb aquells 
que ens diem germans en la fe. Desitgem ser família entre tots els 
qui diumenge rere diumenge compartim el camí de la vida des de 
la fe. Així és que la família és anomenada pel Concili Vaticà II com a 
veritable «Església domèstica». I en tercer lloc, la lògica familiar a 
escala mundial ens convida a ser conscients de la necessitat de 
reforçar la cooperació i la comunió entre pobles i nacions. Els 
cristians anhelem una vida social marcada per la conversió dels 
nostres hàbits i estils de vida a favor d’una major protecció de «la 
casa comuna» que és el nostre planeta, la creació de Déu mateix. 
En aquest nivell desitgem que tots els recursos científics, tècnics i 
econòmics ens ajudin a esdevenir la gran família de la humanitat, i 
per tant a descobrir-nos tots com a germans. Per això, caldrà 
començar a un nivell inferior. Em refereixo a la sort la d’aquell 
mossèn que pot visitar, escoltar i acompanyar les famílies de la 
seva parròquia. Quina tasca pastoral més amagada i més valuosa. I 
quina alegria obrir les portes de casa i poder compartir la vida amb 
aquell que fe les vegades de Jesús, per tal d’esperonar a viure 
l’amor d’una manera més quotidiana. 

Mn. Daniel Palau 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html


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 26: Carme Bacarises Jorba. 
Josep Busquets i Carme Bosch / 
Diumenge 27: Familia Roig-Cañelles. 

Pere Palau i Pepita Valero. 
 
 

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

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 26: Josep Morral. Josep 
Maria Boltà. Esposos Josep Canyelles i 
Dolors Castellví. Tuietes Valls. Mn. 

Francesc Mestre / Diumenge 27: Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 
Canals. Joan Renau (4t aniv.). Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan 
Ribas. Josep Martí Tor. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

PREGÀRIA A LA 
SAGRADA FAMÍLIA Jesús, Maria i Josep, en vosaltres contemplem l’esplendor del veritable amor, 

a vosaltres, confiats, ens dirigim. Sagrada Família de Natzaret, fes també de les nostres famílies lloc de comunió i cenacle de pregària, autèntiques escoles de l’Evangeli i petites Esglésies domèstiques. Sagrada Família de Natzaret, 
que mai més no hi hagi en les famiĺies episodis de violència, de foscor i divisió; 

que el qui hagi estat ferit o escandalitzat 

sigui aviat consolat i curat. Sagrada Família de Natzaret, fes prendre consciència a tots del caràcter sagrat i inviolable de la famiĺia, de la seva bellesa en el projecte de Déu. Jesús, Maria i Josep, escolteu, acolliu la nostra súplica. Amén. 


