
ADORACIÓ 

Els dijous de 19h a 20h pregària 
d’adoració i silenci a la parròquia de sant 
Antoni. 
 
ESTAR AL DIA 
En un vídeo missatge del papa Francesc 
proposa una mirada cristiana a 
l’economia, per tal d’afavorir la 
construcció d’una societat justa. 
L’economia té el risc de caure en la 

inflació, en la buidor, en l’abstracció. Cal una economia concreta, 
que s’apropi a la realitat, és a dir, al treball, a la societat, a les 
persones, més enllà dels interessos personals. Per tal de 
progressar cap al bé comú cal cercar la creativitat. Els consells 
del papa són molt concrets: 1.una economia cristiana ha de ser 
social, 2.no s’ha d’amagar l’economia en paradisos fiscals, i 3.no 
ha de trair mai la confiança de ningú, ni del poble ni dels 
empresaris. (veure el vídeo: https://youtu.be/ejyS5p6PecU) 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: L’ACCEPTACIÓ» 
Qualsevol de nosaltres pot llegir l’evangeli tantes vegades com vulgui. 
Per estudiar, reflexionar i meditar tota mena de detalls, per portar, 
també, a l’encontre l’evangeli i la vida, i així donar gràcies a Déu per 
tantes meravelles com ha obrat en nosaltres. Però al cap i a la fi, es 
tracta d’obrir el propi cor i fer una sincera acceptació de Déu, i en 
aquest cas, de Jesús el seu Fill. Aquesta és la lògica que desencadena la 
felicitat en nosaltres, el canvi de perspectiva, la possibilitat del canvi, la 
vivència de la felicitat. Gràcies al fet d’integrar Jesús, tant la seva 
persona com els seus criteris, la nostra existència pren un nou relleu, 
una nova volada. Cal fer el pas d’una manera conscient: «Senyor et 
vull». Feia temps ser cristià era una cosa més o menys pròpia de 
l’ambient, de la cultura on hem nascut, era una manera de ser no 
qüestionada. En canvi, avui, ser cristià, seguir Jesús de veritat, és a dir, 
descobrir-lo en l’Església, és un fet que pot causar sorpresa, rebuig. No 
podem donar per descomptat el fet de dir-nos i ser cristians. Cal 
acceptar Jesús cada dia de la nostra vida, i fer-ho no de manera 
individual. Els qui ens diem cristians som membres de l’Església, és a 
dir, la reunió dels homes i dones lliures que volem observar la vida 
amb els ulls de Déu. Acceptar la vida de Jesús en la nostra ens porta a 
descobrir la medicina de la misericòrdia, de la compassió, de la 
humilitat, del servei. Significa escoltar amb el cor aquell i aquella que 
caminen al nostre costat. Un cristià passa a ser algú que dona 
testimoni de l’amor de Déu, i per tant és un agent fervorós de la 
comunió perquè la vol, la cerca i la fomenta. Una comunió que es fruit 
d’una fe joiosa per la germanor i beneïda per l’Esperit de la 
resurrecció. El fet d’acceptar Jesús ens porta, més aviat d’hora que 
tard, a descobrir-nos estimats, reconeguts, valorats. I per acabar: 
l’acceptació ens demana a tots créixer amb realisme, i per tant, a 
desitjar la humilitat com camí de plenitud. Qui accepta Jesús, posa la 
seva persona en mans del nostre Mestre, Amic i Senyor. Jesucrist, el 
fuster, el fill de Maria, el mateix que jugava pels carrers de Natzaret, el 
qui saltava i reia al nostre costat. 

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 6: Carme Bacarisses Jorba. 

Els esposos Josep Aregall i 

Joaquima Urgellés / Diumenge 7: 

Pedro Lausin 
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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 6: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 7: 

Montserrat Boltà Cañellas. Adrià 

Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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Que sapiguem fer costat i animar els 
nostres profetes 

 
Senyor la bondat dels altres  

de vegades ens produeix desconfiança. 
Ens costa de creure  

que els nostres amics i familiars  
puguin ser persones excepcionals. 

Ens costa d’acceptar  
que un que ha crescut amb nosaltres  

pugui fer miracles i canviar la societat. 
 

Que sapiguem fer costat  
i animar els nostres profetes. 

Senyor que et sapiguem veure  
i escoltar la teva Paraula quan et fas present  

en els nostres germans i veïns. 
Que el nostre servei  

a la comunitat cristiana sigui creïble. 
Que actuem amb l’autoritat  

que ens dóna saber que Tu ens has enviat. 
Que durant aquesta setmana Senyor  

tinguem paciència i actuem amb humilitat. 
Que sapiguem reconèixer els nostres errors  
i siguem conscients que continues parlant  

amb les nostres paraules i guarint amb les nostres 
mans. 

 
 

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


