
 

CALENDARI MES D’OCTUBRE 
 
Dimecres 13, a les 20h reunió de pares i 
mares de primer curs de la catequesis 
(parròquia de sant Antoni). 
 
Dijous 14, CATEQUESIS DE 
CONFIRMACIÓ, grups de joves de 13 i 14 
anys, a les 20h (parròquia de sant 
Antoni). 

 
Dissabte 16, RECÉS-CONVIVÈNCIA, de 10h a 18h trobada d’inici 
de curs, amb moments de pregària personal i comunitària, 
compartir parroquial a la capella de santa Rosa. 
 
Diumenge 17, a les 18h a la catedral de sant Feliu, Eucaristia 
presidida pel bisbe Agustí, en l’inici del sínode en la seva fase 
diocesana. 
 
Dimecres 20, NIT FORMATIVA, a les 20h, xerrada sobre 
l’Eutanàsia, per Marga Bofarull, religiosa del sagrat cor 
(parròquia de sant Antoni). 
 
Dijous 21, CATEQUESIS DE COMUNIÓ, a les 17h, grups de 
primer i segon curs (parròquia de sant Antoni). 
 
Divendres 22, CATEQUESIS DE COMUNIÓ, a les 17’30h, grups de 
primer i de segon curs (parròquia de santa Maria). 
 
Dissabte 30, NIT MISSIONERA a les 21’30h, testimoni missioner 
de Joan Soler, prevere missioner de Girona (parròquia de santa 
Maria). 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: PER UNIR-SE» 
La vida cristiana té molt a veure amb les nostres relacions, i que 
aquestes siguin veritablement reeixides, donen a la nostra vida un 
relleu d’esperança i felicitat, notabilíssim. Parlem de la qualitat de les 
nostres trobades, diàlegs i moments que compartim. Tot sumat ens 
encamina vers la felicitat que desitgem. Les relacions humanes són un 
fet ineludible i habitual en les nostres vides, malgrat raríssimes 
excepcions. La humanitat no està cridada a viure tancada, o bé aïllada, 
ans el contrari som homes i dones de relació. El criteri que mesura la 
qualitat d’una relació és per a nosaltres l’amor. Jesús ens el dona, i ens 
recorda la seva importància amb gestos i paraules: «estimeu-vos tal 
com jo us he estimat». L’amor, doncs, està cridat a ocupar el centre de 
la nostra vida, de les nostres relacions, dels nostres compromisos, de la 
nostra família, de la nostra comunitat, de la nostra Església. L’evangeli 
d’avui ens remet a l’experiència del trencament i la separació. Si 
miréssim les darreres estadístiques en referència a aquesta qüestió 
tindríem tots un ensurt majúscul. La tendència d’avui és la de fomentar 
l’individualisme d’una manera exagerada. En canvi, la lògica de 
l’evangeli és la d’acollir, acompanyar i unir. Ens ho ha recordat la 
primera lectura: «no seria bo que l’home [o la dona] estigués sol[a]». 
És clar que no. Déu no ens ha donat la vida per allunyar-nos de ningú, 
sinó perquè esdevinguem testimonis d’un amor que cerca de fer-nos 
créixer en la felicitat. Les nostres diferències són una crida constant a 
trobar-nos en la complementarietat, i per tant, a enriquir-nos 
mútuament. Estimar no és pas fàcil, ho sabem prou, perquè a tots ens 
exigeix ser fidels. Aquesta és la clau que ens ajuda a entendre què va 
fer Jesús quan ens estimava donant la seva vida. Jesús va fer de tota la 
seva vida una manifestació rotunda de fidelitat a la voluntat de Déu. 
Només Ell, el Fill, podia dur a terme una acció tant sublim com la que 
va poder fer: ser fidel en l’amor. En tot servir i estimar. Jesús va vessar 
la seva sang per fer de tots els pobles, un de sol, per unir-nos a tots en 
una mateixa esperança: viure de nou l’Amor de Déu. 

Mn. Daniel Palau 
 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 2: Carme Bacarisses Jorba / 

Diumenge 3: Salvador Garcia i 

Margarita Cañellas i família. Maria 

Oliva Valdez. José Raúl. 
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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 2: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 3: Montserrat Boltà 

Cañellas. Maria Lluïsa Madrid. 

Salvador Ros i Dolors Roca i família. 

Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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ESTIMAR SENSE POSSEIR 
Senyor Jesús: 

De què ens serveix parlar totes les llengües? 
Si ens falta l'amor, només fem soroll. 

De què ens serveix parlar en nom de Déu, 
conèixer els secrets i posseir tota la ciència? 

Si ens falta l'amor, ens falta l'essencial. 
De què ens val tenir tanta fe com per moure 

muntanyes? 
Si ens falta l'amor, res som. 

De què ens serveix donar-ho tot als pobres, 
i fins i tot lliurar la pròpia vida? 

Si ens falta l'amor, de res ens aprofita. 
Senyor Jesús, tu ens vas ensenyar: 
Que l'amor és comprensiu i servicial; 

que res sap d'enveges, 
d'arrogàncies ni d'orgulls. 

Senyor, ensenya'ns a estimar. 
Que l'amor no és groller ni egoista, 
no s'impacienta, no és rancorós. 
Senyor, ensenya'ns a estimar. 

Que lluny d'alegrar-se amb la injustícia, 
l'amor troba el goig en la veritat. 
Senyor ensenya'ns a estimar. 

Que l'amor disculpa sense límits, 
confia sense límits, 
espera sense límits, 
suporta sense límits. 

Senyor, ensenya'ns a estimar. 
Tu ens vas ensenyar, 

Senyor Jesús, 
que l'amor és més fort que la mort.  

Senyor, ensenya'ns a estimar! 


