
CALENDARI MES DE NOVEMBRE 
 
Dimecres 17, NIT DE FORMACIÓ, a les 
20h, mn. Marcos Aceituno, «Bíblia i 
sinodalitat, Ac 10,1-48) (parròquia de 
sant Antoni). 
 
Dissabte 27, NIT MISSIONERA, les 
21’30h, testimoni missioner de David i la 
Cristina, matrimoni de Torrelles de 
Llobregat (parròquia de santa Maria). 

 
SOBRE EL SÍNODE 
Aquesta mateixa setmana des de la Secretaria del Sínode s’ha 
prorrogat la finalització de la primera fase (diocesana), fins el 15 
d’Agost. Ha estat la primera de les conseqüències d’aquest gran 
ressò i acceptació de la proposta sinodal del papa Francesc, i 
d’un desig i una necessitat de tants i tants cristians: escoltar i 
dialogar per conèixer què vol Déu de nosaltres en aquest 
moment de la història. 

 
El taller italià de mosaics «centro 
Aletti», afavorint el diàleg constant 
entre el món occidental i el món 
oriental, ha realitzat dues icones per 
explicar el moment sinodal que 
estem convidats a viure. La icona 
d’avui representa l’encontre de Pere 
amb Corneli, i la seva família (Ac 
10,1-48). Entre diversos detalls és 

significatiu el joc de les mirades que es presenta, mentre el 
corder (imatge de Jesucrist), mira el cel (Déu-Pare), la resta 
d’animals mira en direcció a la terra, i els humans (a excepció de 
Pere, que ens mira a nosaltres), es miren tots entre ells. 
Justament és l’Esperit Sant que ens convida a tots a relacionar-
nos, a trobar-nos, a dialogar i a escoltar-nos mútuament, per 
descobrir què vol Déu de nosaltres. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: ESTAR A PROP» 
Fa poc temps que es va publicar a Roma un text per ajudar les 
parròquies a viure aquests nous temps que compartim, temps 
postpandèmics. El text, La conversió pastoral de la comunitat 
parroquial al servei de la missió evangelitzadora, proposava de 
sospesar i valorar un element crucial, «l’art de la proximitat». Tots 
estem cridats, segons l’Evangeli, a aproximar-nos a Déu i als 
germans. L’individualisme, però, se’ns ha filtrat tristament, fins al 
moll de l’os, i ha acabat per trencar-nos i trencar moltes famílies i 
moltes comunitats. Amics, que no ens robin la família!!! Que no ens 
robin la comunitat!!! Com mantenir-nos units i prop de Déu? Seria 
molt feble atrinxerar-nos, sense més, en els nostres petits mons, 
perquè tard o d’hora les influències externes arriben. Més astut i 
honest serà situar-nos amb fermesa davant la vida, escoltant el 
Senyor, el nostre Déu, l’únic, estimant-lo amb tot el cor, amb tota 
l’ànima, amb tot el pensament i amb totes les forces, i estimar els 
altres com a un mateix. Ell, el bon Déu, no ens deixa ni ens 
abandona, Ell està ben a prop dels qui li obren el cor i el situen en el 
centre de la seva vida. El sínode en el que a poc a poc ens anem 
movent, ens demana coratge i valentia per no dividir-nos ni allunyar-
nos de Déu. Arribaran els moments de cansament i dificultat, serà 
aleshores que haurem de mirar amb fermesa Déu i demanar-li de 
nou que es faci veure, que s’apropi a nosaltres amb força, amb 
tendresa, amb un sentit d’acollida molt clar. La fe es cultiva 
d’aquesta manera, demanant-la i posant en pràctica «l’art de la 
proximitat». Reduir les distàncies amb Déu i amb els germans. Això. 
Reduir les distàncies entre el que vivim, el que creiem i el que 
celebrem. Ho cantem en alguna ocasió després de combregar, «és 
tan a prop meu…». Recordo sempre, parlant de distàncies, aquells 
dos centurions que reconeixen Jesús com el Messies. Semblava que 
fossin lluny, però el seu cor era ben a prop i ben disposat a acceptar 
Jesús com a Mestre i Salvador. El primer anomenat Longinos segons 
la tradició (Mc 15,39), el segon Corneli (Ac 10,1). Apropem-nos als 
qui s’apropen. 

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 30: Maria Elena Miras 

Brunet. Carme Bacarisses Jorba / 

Diumenge 31: Irene Monterde. 

Maria Bonsfills i Florenci Sunyer 

 

 

FESTA DE TOTS SANTS: Única missa, a les 12h. 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

CONSELL PARROQUIAL: 15 de novembre a les 20h. 

 

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

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 30: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 31: 

Montserrat Negre. Montserrat Boltà 

Cañellas. Salvador Ros i Dolors Roca i 

família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

 

FESTA DE TOTS SANTS: Única missa a les 10’30h. A les 17h rosari a 

la capella del cementiri. 

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts de 10h a 12h. 

CONSELL PARROQUIAL: 1 de desembre a les 16h. 

 

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

 

És tant a prop meu 
 

És tan a prop meu,  
és tan a prop meu. 

Que fins i tot el puc tocar:  
Jesús és aquí. 

 

No busqueu a Déu en les estrelles,  
ni el busqueu en els plecs de la mà, 
molt a prop el tens, un xic amagat, 

Ell t’espera en el teu germà. 
 

El mateix Jesús que ara se’ns dóna 
t’espera en la multitud  

en el marginat, en l’home aturat  
en pobles sencers que hem oblidat 

 

Ell és qui t’espera cada dia 

al carrer, a casa, en el treball 
en el qui pateix, en aquell malalt 

en el jove que tens al davant 
 


