
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC. DISCURS A L’ACCIÓ CATÒLICA ITALIANA 
28/04/2021. 
 
«Una Iglesia del diálogo es una Iglesia sinodal, que se pone junta en 

escucha al Espíritu y a esa voz de Dios que nos alcanza a través del 

grito de los pobres y de la tierra. De hecho, el sinodal no es tanto un 

plan para programar y realizar, sino sobre todo un estilo para encarnar. 

Y debemos ser precisos, cuando hablamos de sinodalidad, de camino 

sinodal, de experiencia sinodal. No es un parlamento, la sinodalidad no 

es hacer el parlamento. La sinodalidad no es la única discusión de los 

problemas, de diferentes cosas que hay en la sociedad… Es más. La 

sinodalidad no es buscar una mayoría, un acuerdo sobre soluciones 

pastorales que debemos hacer. Solo esto no es sinodalidad; esto es un 

bonito “parlamento católico”, bien, pero no es sinodalidad. Porque falta 

el Espíritu. Lo que hace que la discusión, el “parlamento”, la búsqueda 

de las cosas se convierta en sinodalidad es la presencia del Espíritu: la 

oración, el silencio, el discernimiento de todo lo que nosotros 

compartimos. No puede existir sinodalidad sin el Espíritu, y no existe el 

Espíritu sin la oración. Esto es importante». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: MANTENIR-SE EN L’AMOR» 

Les paraules de l’Evangeli d’aquest diumenge són ben fermes, plenes 
de referències per a tots. Viure la Pasqua de Jesús és reconèixer el do 
de l’amistat que Jesús té per nosaltres. Ell és qui ens ha escollit d’una 
manera conscient. I ens ha dit «amics» perquè ens ho ha explicat tot. 
Una altra qüestió és si nosaltres l’hem entès, o vivim allò que Ell ens ha 
convidat a viure. L’amistat de Jesús és sincera, gratuïta i generosa. No 
hi ha res ni ningú que la pugui trencar, només nosaltres mateixos si la 
rebutgem, o la deixem decaure per mandra o egoisme personal. Ser 
cristià és acceptar, cada dia, aquesta amistat com un oferiment 
constant i nou. Jesucrist ens dona tot el seu amor, sense reserva de 
cap mena. Però la lògica de l’evangeli ens demana de mantenir-nos en 
aquest amor que ens té. Com? Els cristians no ens mantenim ferms al 
llarg de la vida perquè siguem belles estàtues, testimonis inamovibles. 
Som persones de carn i ossos. Sabem que el nostre fonament és 
l’Amor de Déu, però cal cuidar aquest Amor. En primer lloc evitant de 
que l’Amor es converteixi en un discurs buit, en una poesia 
incomprensible, en una fórmula enigmàtica. L’Amor ens mou, ens 
convida a sortir de nosaltres mateixos, ens toca el més profund de 
nosaltres mateixos per viure d’una manera nova, en plenitud. 
Conservar l’Amor que Déu té per nosaltres ens porta, més aviat o més 
tard, a descobrir que actituds com la de compartir, escoltar, dialogar i 
perdonar deixen de ser ocasionals en nosaltres. Ens cal sortir de 
nosaltres mateixos, de les nostres zones de confort, per avançar cap a 
Déu pel camí de la fe. Si Jesucrist ens ha escollit per descobrir-lo a Ell, 
el Fill de Déu, com amic nostre, siguem dels qui cultivem aquesta 
amistat estimant aquells que tenim al nostre costat. No esperem a 
estimar els altres quan les coses siguin perfectes en el nostre entorn, 
perquè aleshores no ho farem mai. Comencem a estimar ja ara, com 
un amic estima els seus amics, amb fe, amb paciència, amb 
tendresa…de veritat. No visquem la vida com si fóssim estàtues, 
perquè no ho som, sinó com persones que volem seguir mantenint-nos 
en allò que és essencial, l’Amor. 

Mn. Daniel Palau 
 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns i divendres a les 19h. 
Dimarts i dimecres missa 
compartida a les 19h. Dijous 
adoració al santíssim a les 19h. 
Dissabte a les 20. Diumenge missa a 
les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 1: Carme Bacarisses Jorba.  
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 1: Josep Maria Boltà. Josep 
Morral. Teresa Roig Parellada. 
Escoposo Josep Canyelles i Dolors 
Castellví / Diumenge 2: Montserrat 
Boltà Cañellas. Adrià Canals. Salvador 
Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor 
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Entra en el meu cor 
 

 

Oh Esperit Sant, Consolador diví!  

T’adoro com el meu veritable Déu.  

Et beneeixo amb alegria i força  

ENTRA EN EL MEU COR 

T'ofereixo tot el que sóc i tot el que tinc,  

t’ho agraeixo sincerament  

perquè mai m’has deixat sol 

ENTRA EN EL MEU COR  

Tu ets l'autor de tot 

i enriqueixes la meva ànima  

amb la teva força, la teva llum, la teva pau 

ENTRE EN EL MEU COR 

Et prego que em visitis un cop més 

i em concedeixis un cop més 

el do de la teva amistat, 

ENTRA EN EL MEU COR 

Oh Esperit Sant,  

Esperit de veritat,  

fes que la meva fe sigui llum per les meves passes 

ENTRA EN EL MEU COR 

Amén. 
 

 
 


