
CALENDARI MES D’OCTUBRE 

 
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, CÀRITAS INTERPARROQUIAL, a les 21h, reunió de 
voluntaris i voluntàries (parròquia de sant Antoni) 
 
 
LLEGUIM EL PAPA FRANCESC (HOMILIA 10/10/2021) 
Hacer sínodo significa caminar juntos en la misma dirección. Miremos a Jesús, 

que en primer lugar encontró en el camino al hombre rico, 

después escuchó sus preguntas y finalmente lo ayudó a discernir qué tenía 
que hacer para heredar la vida eterna. Encontrar, escuchar, discernir: tres 

verbos del Sínodo en los que quisiera detenerme. 
[...] 

También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser 

expertos en el arte del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una 
reflexión teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos tiempo para 

estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. 
[...] 

Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿cómo estamos con 

la escucha? ¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón? ¿Permitimos a las 
personas que se expresen, que caminen en la fe aun cuando tengan 

recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de la comunidad sin que 
se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? Hacer sínodo es 

ponerse en el mismo camino del Verbo hecho hombre, es seguir sus huellas, 
escuchando su Palabra junto a las palabras de los demás 
[…] 

El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que 
deja las cosas tal como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, 

iniciamos el debate y el camino, y al final no somos los mismos de antes, 

hemos cambiado 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: UN FAVOR» 
Molts cops hem demanat un favor. Els necessitem. I també, molts 
cops, si hem pogut, hem fet un favor. No ens avergonyim. Les 
persones ens ajudem com podem i com sabem. Els favors van i 
venen, així fem camí. Les nostres relacions de vegades es 
compliquen quan aquestes peticions s’emboliquen pels camins 
dels egoismes personals. Sabem, de sobres, que el fet de pensar 
només en nosaltres mateixos no lliga massa amb la proposta de 
Jesús, ni que sigui molt humà. Jesús no retreu a Jaume i Joan, que 
pensin en ells mateixos, sinó que vulguin fer de la religió, de la 
seva relació amb Déu, una mena de plataforma personal per 
situar-se com a persones més importants que altres. Només hi ha 
algú veritable important: Jesús. Déu, certament, ens ha pensat a 
tots individualment, oferint-nos una missió concreta, però mai 
pensant que uns siguin més importants que uns altres. Això, també 
cal descobrir-ho en aquest procés sinodal que el papa Francesc ens 
ha demanat de realitzar. Cal descobrir-nos com a germans. La 
importància no la situem en els càrrecs o les funcions, sinó en la 
santedat. «Sigueu sants com ho és el vostre Pare del cel» (1Pe 
1,16). El camí de la sinodalitat és un camí de l’Esperit, que ens ha 
d’ajudar a apropar-nos més a Ell. Volem aprendre a ser sants, a ser 
de l’Esperit Sant. Aquest és «un favor» que ens convé a tots, 
perquè l’Esperit no juga amb la nostra vida. Posseir l’Esperit és 
expressió de felicitat plena. I per a nosaltres, això es tradueix en la 
capacitat de posar-nos al servei dels altres. Així, si és ben cert que 
rebre un favor, quan el necessitem de veritat, és un bàlsam de 
tranquil·litat i de pau, fer un favor a aquell que ens ho demana, si 
el podem fer, ens omple el cor d’una alegria suau i imperceptible 
perquè hem fet allò que havíem de fer, però a més a més, sense 
saber-ho, ens hem apropat més a Jesús i al seu Esperit. El sínode 
ens demana «un favor», escoltar l’Esperit Sant per saber què ens 
demana Déu; escoltar-nos més els uns als altres, no observant de 
reüll i amb egoisme les diferències entre uns i altres, sinó l’Amor 
que ens uneix, que ens agermana i que ens fa sants. 

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: Montserrat Durban 

Guilera. Salvador Urgellés. Joaquim 

Cañellas i Francisca Canals i 

família. Joan Vilà Marrades (1aniv). 

 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

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

 

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

 

 

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. 

 

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

 

PREGÀRIA DEL SÍNODE 
 

Som aquí, Esperit Sant, 
reunits en el vostre nom. 

Vós que sou el nostre veritable conseller: 
veniu a nosaltres, 
doneu-nos suport, 

entreu als nostres cors. 
Ensenyeu-nos el camí, 

mostreu-nos com assolir la meta. Impediu que 
perdem el rumb com a persones dèbils i 

pecadores. 
No permeteu que la ignorància ens porti per 

falsos camins. Concediu-nos el do del 
discerniment, perquè no deixem que les nostres 

accions es guiïn per prejudicis i falses 
consideracions. Conduïu-nos a la unitat en Vós, 
perquè no ens desviem del camí de la veritat i 
la justícia, sinó que en el nostre pelegrinatge 

terrenal ens esforcem per assolir la vida eterna. 
Us ho demanem a Vós, que obreu en tot temps 

i lloc, en comunió amb el Pare i el Fill 
pels segles dels segles. Amén. 


