
CALENDARI MES D’OCTUBRE 

 
Dijous 28, VIDA CREIXENT, a les 17’30h 
(parròquia de sant Antoni). 
 
Dissabte 30, NIT MISSIONERA, les 
21’30h, testimoni missioner de Mn. Joan 
Soler, prevere diocesà de Girona 
(parròquia de santa Maria). 
 
 

 
EL SÍNODE (del documento preparatorio) 

«Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo 
contenido en la palabra “Sínodo”», que «es una palabra 
antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo 
significado se asocia con los contenidos más profundos de la 
Revelación». Es el «Señor Jesús que se presenta a sí mismo 
como “el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6)», y «los 
cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados “los 
discípulos del camino” (cf. Hch 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22)». 
La sinodalidad, en esta perspectiva, es mucho más que la 
celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos, o 
una cuestión de simple administración interna en la Iglesia; la 
sinodalidad «indica la específica forma de vivir y obrar 
(modus vivendi et operandi) de la Iglesia Pueblo de Dios que 
manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el 
caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar 
activamente de todos sus miembros en su misión 
evangelizadora». Se entrelazan así aquellos elementos que el 
título del Sínodo propone como ejes principales de una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión. Ilustramos en este 
capítulo de manera sintética algunas referencias teológicas 
esenciales sobre las cuales se fundamenta esta perspectiva.  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SENTÍ DIR QUE PASSAVA» 
El protagonista de l’evangeli d’aquest diumenge es fa estimar. El 
cec Bar-timeu, el fill de Timeu, ens encoratja a tots a alçar ben alt 
la nostra veu i pregar amb insistència Jesús, que passa prop de les 
nostres vides. Si ell ha recuperat la visió, per què no nosaltres? 
Jesús ens demana la fe per poder alçar-nos i seguir-lo. Una fe 
senzilla és la que ens ajuda de debò a tots a recobrar la visió, 
l’alegria, l’esperança. Es tracta d’un pas petit, però ple de valentia. 
El nostre bon amic Bar-timeu, el fill de Timeu, llença la capa que el 
resguardava de les inclemències, especialment del fred de la nit. 
Jericó de nit no té res de calorós. Sembla un gest sense 
importància, però la té tota. Ara que som convocats al sínode, a 
tots se’ns demana un gest simple i senzill ple de fe, una actitud 
valenta i plena d’esperança per deixar enrere aquelles pors i 
aquells prejudicis que no ens permeten d’escoltar els altres, i 
evidentment, no ens ajuden a escoltar Déu. No volem fer del 
nostre seguiment de Jesús una construcció ideològica perquè 
Jesús no és un mite, sinó una persona, no desitgem posar-nos en 
camí per acabar manipulant el seu missatge a favor dels nostres 
interessos o conveniències polítiques, ni tampoc hem de voler 
posar-nos darrere les seves passes per tancar-nos de forma 
sectària creient-nos que som posseïdors de la veritat més que cap 
altra persona. Ens hem de convertir tots. El sínode és un camí de 
conversió contínua. Ens cal demanar a Déu, que passa ben a prop 
de les nostres vides, la fe. Aquella fe que ens alliberi de les nostres 
cegueses, és a dir, d’aquells bloquejos que nosaltres mateixos 
posem entre nosaltres i Jesús. Aquesta conversió passarà per un 
exercici de sinceritat ineludible: «Fill de David, Jesús, compadiu-
vos de mi». El fet de reconèixer sincerament on som ens dona la 
capacitat d’apropar-nos a Jesús. Ell no ens rebutja, no passa de 
nosaltres. No fa el sord. El sínode, en un primer moment ens ha 
d’ajudar a fer aquest exercici de sinceritat constant. Saber quines 
són les nostres limitacions ens situa en el bon camí. La sinceritat 
ens acostarà a la veritat que ens fa lliures per poder caminar. 

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 23: Maria Elena Miras 

Brunet. Carme Bacarisses Jorba. 

 

 

 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

 

 

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

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 23: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes. Esposos Josep 

Canyelles i Dolors Castellví / 

Diumenge 24: Montserrat Negre. 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts de 10h a 12h. 

 

 

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

 

Guareix la meva mirada 
 

Jesús,  

la meva mirada no sempre és transparent; 

sovint no sóc capaç de veure 

i valorar les persones 

i les coses tal com són; 

els prejudicis i les pors 

les deformen i fan néixer en mi 

sentiments de desconfiança. 

De vegades, 

tinc la mirada tan enfosquida 

que no arribo a descobrir 

i valorar els senyals d’amor 

que tu i els altres em feu 

per donar-me energia 

i força en front 

de les dificultats de la vida. 

Hi ha dies 

que sóc molt curt de vista 

i només veig allò que tinc davant meu, 

visc una vida sense horitzó 

i sense esperança. 

Com Bar-Timeu, 

et demano que em miris 

i il·luminis la meva mirada interior 

i els ulls amb la llum de la Fe i de l’Amor. 

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


