
ROMERIA A MONTSERRAT 
Comencem el curs amb la romeria a 
Montserrat els dies 24 i 25 de 
setembre. Els qui vulguin pujar amb 
l’autocar de diumenge 25/09 (35€) 
s’han d’apuntar a la llista que 
trobaran a la sagristia. Els qui vulguin 
pujar tot el cap de setmana que ho 
diguin al mossèn. 

 
CATEQUESIS 
Les inscripcions per la catequesis de comunió i 
confirmació estan obertes, cal passar pel despatx 
parroquial o la sagristia i apuntar-se. Les catequesis 
comencen el dijous 20/10. 
 
URBANITZACIONS 
Eucaristia a L’Amunt, dissabte 3/09 a les 21h. Eucaristia 
a santa Rosa, diumenge 4/09 i tot seguit paella 
popular. 
 
PREGÀRIA D’ADORACIÓ 
Tots  els  dijous  de  19h  a  20h  a la parroquia de sant 
Antoni, a partir del 15/09. 
 
FESTA PARROQUIAL 
Dijous 8/09 missa parroquial a santa Maria, en motiu de 
la festa de «les mares de Déu trobades». 
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«L’AMISTAT (7):  L’AMISTAT I LA SEVA CREU» 
Els bons amics es forgen a partir de l’experiència viscuda. No s’hi 
valen les teories, ni les estratègies, ni les intencions que apuntem 
en un paper, ni els discursos ben fets. Els amics es troben en el camí 
de la vida. Jesús no anteposa res a l’amistat que té per nosaltres. 
Som prioritaris, i per això dona la vida per nosaltres. Aquesta és la 
raó: un Amor viscut a les verdes i a les madures, filtrat per tants i 
tants moments de creixement, és a dir, de crisi, d’esdeveniments 
d’esperança reals, especialment pel perdó compartit. Tota amistat 
reclama la sinceritat dels nostres gestos i paraules, però també la 
manifestació explícita, pública, de que aquella amistat és rellevant. 
De poc serveix una amistat declarada sobre un paper que guardem 
en un calaix. De poc serveixen aquelles grans amistats amb les que 
no ens diem res, o parlem de l’aire. Si vols perdre un amic, parla-hi 
poc, però si te l’estimes de veritat, camina al seu costat. Els amics 
comparteixen el que són, amb gestos i paraules plenes de sentit. Els 
amics es diuen, cara a cara, que són amics. Es miren als ulls, sense 
presses i sense judicis precipitats. S’escolten. Una mirada sincera 
pot ser més reveladora que mil paraules. De fet, els tòpics, com per 
exemple discursos vaporosos i sense consistència, poden ser la creu 
de l’amistat. Jesús afronta la vida complint la voluntat de Déu el 
Pare, és a dir, omplint de sentit tot el que viu i comparteix. Pel camí 
de l’amistat ens apropa al Regne, i ens fa adonar de l’amistat que 
Déu té per nosaltres. Jesús ens ho diu fins i tot al darrer tram de la 
seva vida. Jesús no esquiva la creu. No es fa enrere, sinó que ens 
convida a ser-ne conscients que cada instant és un bon moment per 
a una veritable amistat. Val la pena viure amb grans reptes pel 
davant: viure l’amistat amb Déu i amb la humanitat ho és. Una 
amistat que comença per mirar els ulls aquells que ens envolten i 
donar sentit a tot allò que fem i vivim a través de l’amistat: un amor 
veritable i desinteressat. Tant de bo siguem dels qui com Església, 
engrandim aquesta família d’amics creients que es miren i es 
reconeixen com amics, fugint de les buidors i les aparences. 

Mn. Daniel Palau 
 



 
 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. Dimarts 

i dimecres missa compartida a les 

19h. Dijous adoració a les 19h. 

Dissabte a les 20h. Diumenge a les 

12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 3: Carmen Vacarisses Jorba   
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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 3: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 4: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor 
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SER TESTIMONI  

 

 
Ser testimoni  

no consisteix a ser  
propagandista de la fe,  

ni a provocar  
agitacions socials,  

sinó a esdevenir  
humil referent  

del misteri de Déu.  
Significa viure  
de tal manera  
sense la qual 

la vida pròpia 
 no tindria sentit  
si Déu no existís. 

 
Cardinal E. Suhard (1874-1949) 

 


