
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 
30/12/2020 

Para nosotros cristianos el dar las gracias ha dado nombre al 
Sacramento más esencial que hay: la Eucaristía. La palabra griega, de 
hecho, significa precisamente esto: acción de gracias. Los cristianos, 
como todos los creyentes, bendicen a Dios por el don de la vida. Vivir 
es ante todo haber recibido la vida. Todos nacemos porque alguien ha 
deseado para nosotros la vida. Y esto es solo la primera de una larga 
serie de deudas que contraemos viviendo. Deudas de reconocimiento. 
En nuestra existencia, más de una persona nos ha mirado con ojos 
puros, gratuitamente. A menudo se trata de educadores, catequistas, 
personas que han desempeñado su rol más allá de la medida pedida 
por el deber. Y han hecho surgir en nosotros la gratitud. También la 
amistad es un don del que estar siempre agradecidos.  
Este “gracias” que debemos decir continuamente, este gracias que el 
cristiano comparte con todos, se dilata en el encuentro con Jesús. Los 
Evangelios testifican que el paso de Jesús suscita a menudo alegría y 
alabanza a Dios en aquellos que lo encontraban. Las narraciones de la 
Navidad están llenas de orantes con el corazón ensanchado por la 
llegada del Salvador. Y también nosotros hemos sido llamados a 
participar en esta inmensa exultación.  
[…] 
Este es el núcleo: cuando tú das gracias, expresas la certeza de ser 
amado. Y este es un paso grande: tener la certeza de ser amado. Es el 
descubrimiento del amor como fuerza que gobierna el mundo. Dante 
diría: el Amor «que mueve el sol y las otras estrellas». Ya no somos 
viajeros errantes que vagan por aquí y por allá, no: tenemos una casa, 
vivimos en Cristo, y desde esta “casa” contemplamos el resto del 
mundo, y este nos aparece infinitamente más bello. Somos hijos del 
amor, somos hermanos del amor. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: TORNAR AL CENTRE» 

Els textos d’aquest diumenge són molt solemnes. Ens ajuden a 
entendre el desig gran i profund el nostre Déu per cadascú de 
nosaltres. La saviesa, la veritat i la Paraula de Déu, és a dir, el seu 
Fill Jesucrist, són els grans estàndards de Déu que ens permeten de 
percebre com n’és de majestuosa la presència de Déu entre 
nosaltres. Però al costat d’aquesta rellevància, permeteu-me unir 
el misteri de la seva proximitat: «s’ha fet home i ha habitat entre 
nosaltres». Déu concreta el seu desplegament i arribada en 
nosaltres a través del seu Fill. Això em porta a percebre la lògica de 
l’evangeli, en el fet de tornar a centrar la pròpia vida en Jesucrist. 
Aquest, tornar al centre és sens dubte la manera per descobrir de 
nou Jesús en la pròpia vida. Aquesta lògica conviu amb d’altres 
tendències, externes i internes, a la pròpia vida, que combaten per 
anul·lar-la, esgotar-la. Em refereixo a les distraccions tan i tan 
freqüents en la nostra vida quotidiana. Les distraccions primeres, 
les externes, són com petites temptacions, que inicialment no 
donem importància, perquè pensem que són poca cosa i que les 
podem dominar amb facilitat, però poden convertir-se en autèntics 
monstres de la nostra vida, com el fet de deixar-se atrapar per les 
darreres novetats tecnològiques del mercat, per posar un exemple. 
N’hi ha moltes altres, sens dubte. Però, de les segones, de les 
distraccions internes, que són més difícils de detectar, perquè ens 
les justifiquem amb una gran habilitat, són aquelles més subtils, i 
que van situant el propi «jo» al centre de la meva vida, i ens fan 
estar pendent de ser acceptats contínuament, per exemple, i ens 
van derivant vers el món de la superficialitat. 
Vet aquí, doncs, la proposta d’aquesta lògica evangèlica que ens 
vindria molt rebé d’acceptar i d’integrar en la nostra trajectòria 
vital de manera estable: Tornar a apassionar-nos per Jesucrist, 
només per Ell i la seva missió. Recuperar el centre de la nostra 
identitat cristiana elevarà la nostra pròpia vida, i ens facilitarà de 
poder respondre de nou a la crida de Déu, pel bé de l’Església, de 
la humanitat i de l’univers. 

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 2: Carme Bacarises Jorba. 
Josep Aregall i Joaquima Urgellés / 
Diumenge 3: Familia Roig-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 2: Josep Maria Boltà. Pere 
Fisa i Rosina Canyelles. Esposos Josep 
Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 3: Josep Morral. Montserrat Boltà Cañellas. Salvador Ros i 
Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

Pregària a l’inici d’any 

  

Jesús, germà, amic. 

Comencem un nou any. Gràcies. 

Gràcies per tot el que he viscut 

en l'any que acabem, 

i gràcies per tot el que viuré 

en l'any que comença. 

Gràcies per la gent que tinc a prop, 

gràcies per les coses noves 

que apareixen a la vida, 

gràcies també pels problemes i les tristeses, 

perquè els puc viure amb Vós. 

I us demano que tots els bons desigs 

que tots tenim i diem de cara al nou any, 

sapiguem fer-los realitat. 

Sobretot, que sapiguem fer realitat 

tot allò que serveixi 

perquè hi hagi més felicitat per a tothom, 

coneguts i desconeguts. 

Jesús, germà, amic, 

que el vostre amor ompli el món sencer. 


