
 

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. 
 
CAMÍ CAP A LA UNITAT 
El papa va anunciar el passat 
dijous 7 d’octubre la intenció 
de declarar sant Ireneu, doctor 
de l’Església, concretament 
«Doctor unitatis». Aquesta 
iniciatiava ha estat producte de l’afany de l’institut ecumènic 
alemany, Jahann Adam Möhler, amb la intenció de consolidar el 
treball del diàleg teològic entre ortodoxos i catòlics. Sant Ireneu, 
que provenia de l’Orient ha exercitat el seu ministeri episcopal a 
Lió, Occident, i la seva reflexió ha estat un veritable pont 
espiritual i teològic entre cristians orientals i occidentals. 
Curiosament el seu mateix nom, Ireneu, porta inscrit un 
missatge de pau. Una pau que és fruit de la reconciliació i no 
d’una imposició. Una de les obres més importants d’aquest pare 
de l’Església és De Ecclesiae unitatis. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SINODALITAT» 
«Sinodalitat» serà una de les paraules més repetides els propers 
dos anys en l’àmbit eclesial. Som dels qui volem saber què 
significa, però també dels qui posem en pràctica el seu veritable 
sentit. I és que amb aquesta paraula el papa Francesc ens convida 
a viure una experiència eclesial fonamental. El papa Francesc avui 
per a tota l’Església, i el nostre bisbe, el proper diumenge 17 a la 
nostra catedral de sant Feliu, donarà inici a aquest camí que 
volem, i necessitem, recórrer. Ser sinodals significa «caminar 
junts», però no pas com qui fa una marató o una expedició. Es 
tracta de caminar escoltant què vol Déu de nosaltres. I aquesta 
experiència forma part de la nostra pròpia identitat eclesial. No 
podem deixar escapar aquesta invitació. No volem oblidar de les 
nostres vides la centralitat de Déu, ni el seu Fill ni el seu Esperit 
Sant. Hem de demanar la veritable saviesa del cor, que no és altra 
que la capacitat de saber i voler escoltar Déu, i això es fa, tenint la 
voluntat ferma d’acostar-nos a la paraula de Déu, que és sempre 
«viva i eficaç». Parlem d’una escolta profunda, sincera i atenta. 
Aquest estil ens porta a reconèixer en el jove ric de l’evangeli 
d’avui, les dificultats a l’hora d’escoltar. Quan pensem de tenir-ho 
tot i creiem que no tenim cap mena de necessitat de ningú, 
veritablement som pobres del tot. Els cristians no ens reconeixem 
com persones que no volen escoltar. Som homes i dones 
necessitats de Déu. Aquest camí de sinodalitat ens ha d’ajudar a 
fer una experiència personal i col·lectiva d’una exquisida sinceritat 
amb nosaltres mateixos, amb els qui ens envolten i amb Déu. El 
jove ric representa aquells que ja van tips i plens de les coses 
d’aquest món nostre, però curiosament no en tenen prou. Aquest 
jove ens adverteix, sense voler, de que no tot ens ajuda a ser 
sinodals, a ser Església. I no tot ens permet de caminar en la bona 
direcció. Demanem-li al bon Déu no només de saber alleugerir 
l’equipatge de la vida, sinó també de voler deixar d’una vegada per 
totes aquelles coses que no lliguen ni amb l’Evangeli ni amb la 
voluntat de caminar junts, de ser Església. 

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: Familia Aregall-

Puigderajols. Maria Elena Miras 

BrunetCarme Bacarisses Jorba / 

Diumenge 3: Pere Vendrell. Teresa 

Massana i família. Miquel Alarcón. 

 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

CONSELL PARROQUIAL: Dilluns 18/10 a les 20h. 
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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 Negre. 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts de 10 ha 12h 

CONSELL PARROQUIAL: Dimecres 20/10 a les 16h 

 

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

 

LES RIQUESES I LA MEVA RIQUESA 
 

Jesús, els humans pensem ser rics 

quan tenim molt i ens considerem bons 

quan observem els manaments... 

Tu véns a obrir-nos els ulls 

i el cor als valors del Regne. 

Em fas comprendre que el valor 

de la vida humana no es manifesta 

en els béns que posseeixo, 

sinó en el que sóc 

i en el que comparteixo amb amor. 

També em recordes 

que en el Regne de Déu 

la bondat d’una persona 

no es pot valorar per la seva fidelitat 

a les normes i a les lleis 

sinó per la seva capacitat d’estimar i donar-se. 

Ajuda’m a no valorar mai les persones 

per les aparences o pel que guanyen i tenen, 

sinó pel que són i pel que donen i comparteixen. 

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


