
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. 
 

PREGÀRIA D’ADORACIÓ 
Tots els dijous de 19h a 20h a la parroquia de sant 
Antoni, a partir del 15/09. 
 

AUDIÈNCIA DEL PAPA FRANCESC (7/09/2022) 
Él [san Ignacio de Loyola] hace su primera experiencia de Dios 
escuchando su propio corazón, que le muestra una inversión curiosa: las 
cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionado y en otras, menos 
brillantes, siente una paz que dura en el tiempo. También nosotros 
tenemos esta experiencia, muchas veces empezamos a pensar una cosa 
y nos quedamos ahí y luego quedamos decepcionados. Sin embargo, 
hacemos una obra de caridad, hacemos algo bueno y sentimos algo de 
felicidad, te viene un buen pensamiento y te viene la felicidad, algo de 
alegría, es una experiencia nuestra. Él, Ignacio, hace la primera 
experiencia de Dios, escuchando al propio corazón que le muestra una 
curiosa inversión. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender: 
escuchar a nuestro propio corazón. 
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«L’AMISTAT (8): PERDONAR I TORNAR A PERDONAR» 
Sense el perdó no ens en sortim. Totes les relacions humanes 
poden embrutar-se per l’egoisme, per l’interès, per qualsevol raó 
absurda que sigui, però també poden ennoblir-se, reforçar-se i 
madurar per la sinceritat d’un perdó ofert de veritat. El fet de dir: 
«et perdono», o bé «vull que em perdonis», significa dir: 
«t’estimo», o bé «vull que m’estimis». És així que el perdó és una 
de les experiències humanes més complexes. En un món tan feble 
com el nostre, el perdó apareix sempre com una mostra més de 
petitesa, quan de fet, és tot el contrari. El perdó és una lliçó de 
vida, ens obre a l’esperança. Déu no dubta a oferir-nos el seu 
perdó. Ell perdona tot i perdona sempre. Quan ens allunyem de 
Déu, en un exili volgut, o quan ens deixem dominar per l’orgull 
propi, no trobem res més que tristesa i soledat. No volem que 
aquesta sigui la nostra existència. Les nostres relacions, més 
encara, entre aquells que ens diem cristians han de viure 
dominades per l’esperança d’un perdó sincer i real. La nit fosca de 
l’ànima s’aclareix per la llum esclatant de la misericòrdia de Déu. 
El dolor de la humanitat ferida per l’egoisme i el rebuig d’aquells 
que no pensen com jo penso, té en el perdó la seva veritable 
medicina. És Déu, qui ens ha acompanyat sempre en el camí d’una 
conversió sempre necessària. L’exili troba en la misericòrdia el 
bàlsam per prosseguir el camí de la vida. Serem capaços de deixar-
nos commoure i dominar per un perdó que vull per a mi, i que tots 
necessitem? Cada cop que sentim més la crida a viure en plenitud, 
més som exigits a reconèixer que som indigents, i que Déu ens 
ajuda a portar els nostres propis límits a bon port, és a dir, a una 
vida reconciliada amb nosaltres mateixos, amb Ell i amb els qui ens 
envolten. L’experiència del perdó resta vinculada a un Amor 
veritable que a poc a poc anem descobrint. L’amistat de Déu amb 
la humanitat no és fictícia, sinó que es mostra justament per 
l’existència d’aquest estil de vida marcat pel perdó, que no és un 
fet puntual, sinó que sempre és necessari i sempre el tornem a 
necessitar. 

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 10: 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 10: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 11: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor 
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UNA PREGÀRIA FAMILIAR A LA NIT 

 
Senyor, aquí heu reunit la nostra família. 

Us agraïm aquest lloc en el qual vivim, 
per l'amor que ens uneix, 

per la pau que ens ha concedit  
aquest dia, 

per l'esperança  
amb què esperem el demà; 

per a la salut, el treball,  
el menjar i els cels brillants 
això fa que la nostra vida  

sigui deliciosa; 
per als nostres amics  

en totes les parts de la terra. 
Amén. 

 
 

Robert Louis Stevenson (1850-1894)  
 

 
 


