
MISSA DE FESTA MAJOR 
Diumenge 17 de gener a les 11h (parròquia de 
sant Antoni). Caldrà treure tickets, durant la 
setmana (de 18h a 20h). 
 
 
 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 
13/01/2021 

Hay una gran enseñanza en esa oración que 
desde hace ocho siglos no ha dejado nunca 
de palpitar, que San Francisco compuso al 

final de su vida: el “Cántico del hermano sol” o “de las criaturas”. El 
Pobrecillo no lo compuso en un momento de alegría, de bienestar, sino 
al contrario, en medio de las dificultades. Francisco está ya casi ciego, 
y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había 
sentido: el mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación, 
todavía hay quien se deja destrozar por las riñas, y además siente que 
se acercan los pasos de la muerte. Podría ser el momento de la 
decepción, de esa decepción extrema y de la percepción del propio 
fracaso. Pero Francisco en ese instante de tristeza, en ese instante 
oscuro reza, ¿Cómo reza?: “Laudato si’, mi Señor…”. Reza alabando. 
Francisco alaba a Dios por todo, por todos los dones de la creación, y 
también por la muerte, que con valentía llama “hermana”, “hermana 
muerte”. Estos ejemplos de los Santos, de los cristianos, también de 
Jesús, de alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las 
puertas de un camino muy grande hacia el Señor y nos purifican 
siempre. La alabanza purifica siempre. 
 
 
 

BONA FESTA MAJOR 

17 de gener del 2021 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SER LLIURES» 

És innegable que el temps que vivim darrerament se’ns fa difícil a 
tots. El cansament, la feblesa, la soledat i tants d’altres elements 
són realitats que ens acompanyen diàriament i que ens causen 
cansament i un cert desconcert. No és fàcil per a ningú. I mentre 
uns resisteixen, altres empitjoren i d’altres comencen a rebre la 
vacuna tan esperada. Sigui com sigui és un temps per demanar a 
Déu més paciència, més esperança, més capacitat per no perdre 
de vista el nostre punt de referència: Jesucrist. Precisament, avui 
celebrem la nostra festa major d’hivern, i ens remetem al 
testimoni de sant Antoni abat, algú que va viure centrat en Déu, 
proper a Jesús i coneixedor que l’Esperit Sant li atorgava la força 
per poder afrontar el repte de viure la vida en pau, combatent el 
mal en totes les seves manifestacions. Sant Antoni ens mostra una 
lògica evangèlica molt clara i contundent: la de ser lliures. 
Coneixem la història de sant Antoni, per un contemporani seu, 
sant Atanasi, que va escriure alguns detalls de la seva biografia. 
Havent perdut els seus pares de ben jove, va fer-se càrrec de la 
seva germana petita, i assegurant una renda per a ella, va donar 
als pobres la resta de les seves possessions. Així, fou que marxà al 
desert per viure amb intensitat i llibertat la seva relació amb Déu. 
Ho va donar tot i es va donar del tot, tenint ben present aquella 
dita de l’evangeli «no us preocupeu, doncs, pel demà». Sant 
Antoni va ser un home lliure per estar del tot unit a Jesús, a Déu, al 
seu Esperit. Precisament avui a l’evangeli Jesús pregunta a aquells 
deixebles que el veuen de lluny: «Què voleu?». I nosaltres, avui, 
què volem? Podem ser molt originals o molt clàssics, com vulgueu, 
però jo no dubto a respondre amb valentia: «vull ser feliç». I Jesús 
em respon, com va fer a aquells deixebles, «vine i ho veuràs». La 
nostra vida pot fer tots els tombs que vulgueu, però una cosa ben 
certa es manté com un tresor inesgotable: Jesús no ve a la nostra 
vida per complicar-nos l’existència, sinó que acompanyar-nos a 
tots a una vida plena, una vida feliç, una vida lliure. Per què no 
escoltar-lo amb més atenció i seguir-lo amb més sinceritat? Bona 
Festa Major. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts missa compartida a les 
19h. Dijous adoració al santíssim a 
les 19h. Dissabte a les 20h. 
Diumenge missa a les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 16: Carme Bacarises Jorba. 
Josep Aregall i Joaquima Urgellés / 
Diumenge 17: Josep Cardona 
Canyelles. Difunts de la família Roig-

Cañelles. 
 

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

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. 
 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 16: Josep Maria Boltà. 
Esposos Josep Canyelles i Dolors 
Castellví. Antonia Tortoras. Josep 
Segura / Diumenge 17: Josep Morral. 

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

 

 

 
AGRAÏMENT I PETICIÓ 

 
Senyor, et donem gràcies per les persones 

que ens han portat fins a Tu. 
 

Pels qui han dedicat la seva vida  
a cercar el tresor amagat i,  

quan l'han trobat,  
l'han volgut compartir amb nosaltres.  

 
Sense el seu  compromís i dedicació  

segurament no et coneixeríem o,  
si més no,  

no sabríem que ets el nostre Salvador. 
 

Gràcies pels qui, com Antoni,  
es retiren al desert  

i ens parlen de la necessitat  
de convertir-nos. 

 
Pels testimonis que estan dia i nit al teu servei  

i ens ajuden a reconèixer la teva veu. 
Pels qui han renunciat a les comoditats del món  per 

seguir el teu  camí i imitar el teu  exemple. 
 

Que el seu  testimoni ens empenyi  
a acostar-nos a Tu.  

Perquè només sota la teva mirada,  
que penetra el fons del cor,  

descobrirem realment qui som,  
què vols de nosaltres i a quina joia estem cridats. 


