
 

 

CONFIRMACIONS  
El proper dissabte 19 de juny a les 20h, 

22 joves de les nostres parròquies rebran 

el sagrament de la confirmació. La 

celebració serà presidida pel nostre bisbe 

Agustí. Aquest any les confirmacions 

tindran lloc a sant Antoni. Preguem per 

ells. 
 

ADORACIÓ  
Els dijous de 19h a 20h pregària d’adoració i silenci a la 

parròquia de sant Antoni. 
 
 

TESTIMONI D’ESPERANÇA  
El passat dilluns 7 de juny el papa Francesc va visitar el col·legi 

francès de preveres a Roma. Els demanava que no tinguessin 

por de reconèixer les pròpies fragilitats, perquè en elles Déu es 

fa present i s’apropa, així com també els recordava que fessin 

que el seu testimoni fos clarament un signe a favor de la vida 

comunitària, i que tinguessin un rotund sentit de l’humor, perquè 

és signe de santedat: 
 

«Queridos hermanos sacerdotes, os invito a tener siempre 
grandes horizontes, a soñar, a soñar con una Iglesia totalmente 

al servicio, con un mundo más fraterno y solidario. Y para ello, 
como protagonistas, tenéis una contribución que ofrecer. No 
tengáis miedo de atreveros, de arriesgaros, de seguir adelante, 
porque todo lo podéis hacer con Cristo, que os conforta 
(cf. Flp 4,13). Con Él, podéis ser apóstoles de la alegría, 

cultivando en vosotros la gratitud de estar al servicio de vuestros 

hermanos y de la Iglesia. Y la alegría se acompaña con el sentido 

del humor. Un sacerdote que no tiene sentido del humor no 

gusta, algo falla» 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: FER CÓRRER LA FALÇ»  
Reprenem la nostra mirada sobre el món i vers el Regne de Déu 
que creix misteriosament dins nostre i entre nosaltres. Ens hi 
referim gràcies a l’estil de predicació de Jesús, les paràboles. 
Aquestes són petites narracions, ensenyaments breus que volen 
incidir no només en la comprensió d’algun aspecte del Regne de 
Déu, sinó en la capacitat de reacció, i per tant, en un canvi de vida 
d’aquell que ha escoltat la paràbola, i veritablement l’ha entès. El 
Regne de Déu creix perquè és de Déu. Nosaltres no sempre ho 
sabem percebre. De vegades les nostres cabòries, el cansament, 
els prejudicis… ens ho impedeixen. Sigui com sigui, el Regne de 
Déu creix, de nit i de dia, gràcies als nostres encerts i malgrat les 
nostres errades. No volem ser dels qui associem el creixement i el 
progrés a l’èxit. De vegades hi ha situacions de pèrdua que són 
veritables situacions de creixement en la fe. Jesús va tenir un final, 
humanament parlant, que fou un desastre. Amb tot, als ulls de 
Déu havia arribat el moment de «fer córrer la falç», és a dir, de 
deixar que els esdeveniments seguissin el seu curs per tal de 
copsar el bon fruit de l’Amor de Déu: la resurrecció. Acceptar el 
Regne de Déu en la pròpia vida és descobrir que alguns 
esdeveniments han de donar-se quan n’és el temps, per tal 
d’acceptar amb més força i radicalitat la presència de Déu. I és 
que de fet, Déu ha planificat els grans detalls de la nostra història, 
per tal que ens adonem que el Regne de Déu és com un arbre mol 
gran, en el que tots hi tenim un lloc reservat. En el Regne de Déu 
no sobra ningú mai. Tots som aptes. Després de que Jesús 
s’adrecés a les grans masses, no deixava mai a ningú insatisfet, i 
tornava a explicar amb més precisió allò que havia volgut dir amb 
aquelles paraules. Jesús vol que descobrim el nostre lloc en aquest 
projecte del Regne de Déu, i que fem tot el que està a les nostres 
mans, però sabent que tot depèn de Déu, perquè és Ell qui 
escampa la llavor, és Ell qui cuida la vinya, és Ell qui fa córrer la 
falç quan és el temps.  

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 12: 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 12: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Maria Boltà. 

Josep Morral Termes / Diumenge 13: 

Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 

Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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Que el teu Regne es faci visible als ulls del món 
 

 

Gràcies, Jesús, per mostrar-nos  

la realitat silenciosa i amagada del Regne.  
Sense les teves paraules no hauríem reconegut  

la seva presència enmig del món i 

en el més profund del nostre cor.  

Gràcies per compartir amb nosaltres  

la teva experiència espiritual,  

per ajudar-nos a entendre  

que la llavor de l’Esperit sovint necessita  

un temps per créixer i donar fruit.  

Ensenya’ns a ser pacients,  

a esperar que la nostra terra,  

fecundada per la teva Vida,  

engendri un arbre on puguin  

acostar-se tots els qui necessiten  

escoltar la teva Paraula  

i alimentar-se del teu Pa.  

Ajuda’ns a reconèixer el moment de la sega,  

el temps en què hem de treballar  

per tal que el teu Regne es faci  

visible als ulls del món.  

Gràcies per l’Església,  

que a través dels seus sagraments,  

fa present el misteri del teu Regne.  

Que el teu Esperit ens inspiri  

el llenguatge adient per transmetre  

el teu missatge al nostre món,  

assedegat de la teva esperança. 

 

 
"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 


