
CALENDARI MES DE NOVEMBRE 
 
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 
Presentem aquesta setmana un nou 
recurs que es pot trobar gratuïtament a 

les  xarxes   (www.synod.va) en 
diverses llengües. Ens referim al 
VADEMÉCUM.  
Es tracta d’un breu text que 
explica les qüestions més 
pràctiques de la proposta del 
papa Francesc. Aclareix des de 
qui pot participar en el sínode, 
fins al punt d’oferir recursos 
concrets per posar-lo en marxa, 
passant per la descripció de les 
actituds essencials que cal tenir 
en compte, les diferents etapes, el 
paper del bisbe, el dels grups de 
laics, vida religiosa i dels preveres 
i diaques, fins arribar a anomenar 
la qüestió de les actituds 
essencials i com evitar les trampes més evidents. 
Quant a les actituds cita com essencials les següents: donar-nos 
temps per compartir les respostes, ser humils en l’escolta, no 
tancar-nos en les nostres seguretats, no deixar-nos portar pels 
prejudicis o pels tòpics, superar el clericalisme i els tics 
d’autosuficiència, no donar més importància a les idees que a la 
realitat, ser dels qui somiem un futur nou, però no qualsevol 
manera, sinó amb una mentalitat oberta, inclusiva, innovadora i 
responsable. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: AMB MARIA (1)» 
Maria és la gran figura del temps d’advent. És la mare que comprèn, 
que escolta, que espera, que somia i que s’alegra de la vinguda del seu 
nadó, el Redemptor. Ens encomana la joia de l’esperança, aquella que 
creix i s’aferma en el nostre cor. La nostra és una esperança que té els 
ulls fixos en Jesús, i no pas en les circumstàncies i les variables 
històriques externes a nosaltres. La proposta sinodal ens ajuda a trobar 
de nou en la nostra vida el Jesús que ve a nosaltres per ser llum i per 
fer-nos testimonis de la seva llum. Durant aquest temps som cridats a 
ser far d’esperança. Les que han estat i són mares, no només saben 
què vol dir ser far, sinó que a més a més, ho viuen cada dia. Durant 
aquest advent viure la festa de la Immaculada. El nostre context 
parroquial ens convida a fixar-nos en la petita imatge de la verge 
paraguaiana de Caacupé, i pocs dies més tard es celebra la festa de la 
patrona de tota llatinoamèrica, la mare de Déu de Guadalupe. En el 
nostre món popular es mostra amb força la devoció a Maria, i és ella la 
que ens predisposa a preparar-nos amb força per reconèixer i rebre 
Jesús infant en la nostra vida. La teologia pot explicar-nos qui és Maria, 
però el poble senzill ens diu com estima Maria el seu fill, i els amics del 
seu fill, és a dir, nosaltres. Apropem-nos a Maria, per la nostra pregària 
i la nostra sobrietat de vida, i ella no només serà far que ens aproparà 
al portal de Betlem, sinó mare, cristiana, que ens rebrà amb una 
mirada tendra i oferint-nos el seu propi fill, perquè ens el fem nostre. 
Maria va saber convertir un corral de bous i mules, en el lloc més 
lluminós i esperançador per la humanitat. Que, tal com diu l’evangeli 
d’avui, l’excés de menjar i beure o la preocupació pels negocis no 
afeixugui el nostre cor, no faci decaure la nostra esperança, no ensorri 
el nostre cristianisme en la tebiesa, és a dir, que no l’acomodi als 
criteris del món que són els de la cultura consumista, passiva i 
abusadora. Maria és far d’esperança en aquest temps d’advent que 
comencem. Posem-nos en camí, i el Senyor farà créixer el seu amor en 
els nostres cors, fins a desbordar-los d’alegria. Endavant. 

Mn. Daniel Palau 
 

http://www.synod.va/


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 27: Ignasi Serra / 

Diumenge 28: Maria Auxili 

 

 

 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimecres de 17h a 19h. 

CONSELL PARROQUIAL: 13 de desembre a les 20h. 

 

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

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 27: Esposos Josep Cañellas i 

Dolors Castellví. Josep Maria Boltà. 

Josep Morral Termes / Diumenge 28: 

Adrià Canals. Ignasi Ros. Montserrat 

Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors 

Roca i família. Joan Ribas. Josep 

Martí Tor. 

 

 

DESPATX PARROQUIAL: Dimarts de 10h a 12h. 

CONSELL PARROQUIAL: 1 de desembre a les 16h 

 

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

 

PREGÀRIA A L’ESPERIT SANT 
 

 

Oh Esperit Sant, 
Amor del Pare i del Fill 

 
Inspira’m sempre 

el que haig de pensar, 

el que haig de dir, 
com ho haig de dir, 

el que haig de callar, 
com haig d’actuar, 
el que haig de fer, 

per donar glòria a Déu, 

en bé de les ànimes 
i de la meva pròpia santificació. 

 
Esperit Sant, 

dóna’m agudesa per entendre, 
capacitat per retenir, 

mètode i facultat per aprendre, 
subtilesa per interpretar, 

gràcia i eficàcia per parlar. 
 

Dóna’m encert en començar, 
direcció en progressar 
i perfecció per acabar. 

Amen. 
 
 

Cardenal Jean Verdier (1864-1940), arquebisbe de Paris 

 
 


