
 

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. 
 

FORMACIÓ 
Els dijous al matí de 10h a 12’45h restarà 
oberta la sala del cor (parroquia de sant 

Antoni), per seguir telemàticament les sessions de formació 
permanent que ofereix la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Comencem el 6/10. Per consultar el programa de les sessions: 
https://www.teologia-catalunya.cat 
 
 

SÍNODE 
El passat dijous 15/09 el subgrup de la comissió espiritual del 
sínode feia públic un document que volia acompanyar 
l’espiritualitat del camí sinodal. El text es desplega en tres 
apartats, la descoberta dels temes centrals d’una espiritualitat 
sinodal, els elements pràctics i una exposició final sobre la figura 
de Maria, que ens acompanya en el nostre camí sinodal. 
N’exposem alguns fragments: 
 
«La sinodalidad tiene como punto de partida el perdón y la 
reconciliación ad intra. Sólo, entonces puede ser un agente de 
gracia salvífica entre las culturas, los pueblos y las naciones. Sólo 
de este modo, acoge a todos como participantes iguales en la casa 
del Señor. La necesidad de misericordia y de perdón también se 
extiende al pasado, sobre todo, por los modos en que la Iglesia ha 
sido consciente e inconscientemente, un agente de opresión». 
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«L’AMISTAT (10): AMICS “LLÀTZERS”» 
Som allò que sembrem. Configurar la nostra vida comporta tenir 
presents un munt de detalls, d’aquí aquella actitud pacient i 
confiada davant la vida. Les bones amistats es cuinen a foc lent. 
Tampoc nosaltres ens fem d’un dia per l’altre.  
I a més a més, no tots creixem de la mateixa manera: beneïda 
diferència que ens enriqueix i ens parla de la creació meravellosa 
del Déu que ens regala la vida, i en ella, el seu Fill Jesucrist, l’amic 
dels pobres. Aquesta pluralitat de camins i ritmes vitals ens permet 
de reconèixer que en algunes ocasions hem sentit alguns amics que 
ens han dit, si pogués tornar enrere en la meva vida canviaria això i 
allò, i allò altre. Però, el temps no va enrere. Tot el que vivim serveix 
per formar-nos, per créixer. Les lliçons positives i les negatives, 
totes, són importants. És evident que sempre tenim noves 
oportunitats per rectificar, per millorar, per créixer, però mai per 
tornar enrere. Aprenguem-ne la lliçó. Per un altre costat, constatem 
que, un no sap ben bé per què, al nostre voltant tenim amics que 
viuen situacions de complexitat extrema. En el nostre avui 
descobrim, malauradament, molts «Llàtzers», homes i dones que 
travessen deserts inhòspits i viuen en el seu propi cos el dolor de les 
nafres contemporànies del rebuig, la marginació i l’explotació 
laboral, i sobretot, la soledat interior. Una qüestió ben punyent per 
a la nostra fe és el dolor dels innocents, sense cap mena de dubte. 
Com apropar-nos o com cuidar l’amistat amb aquests «Llàtzers»? 
Els més ferits per la vida no poden ser causa d’una simple sorpresa 
passatgera. També és cert que hi ha tal quantitat d’amics malferits 
per la vida que per resistir endurim el propi cor per resistir i fer 
front, d’alguna manera, a tant de dolor. Els amics de veritat intenten 
sintonitzar, apropar-se fins aquella justa distància amb la que es 
detecta la complicitat per ajudar, però també la confiança i valentia 
per permetre que aquell bon amic, colpejat per la vida, s’alci ell 
mateix, es faci fort, i afronti el repte de viure per ell mateix, amb les 
seves ferides i les seves esperances. 

Mn. Daniel Palau 
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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 24: 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 24: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 25: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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AL SERVEI DE LA FRATERNITAT 

 

Senyor, 

ens recordaves diumenge passat 

que havíem de guanyar-nos amics 

fent un bon ús dels diners. 

Avui ens dius què li pot passar 

a qui no atén el teu consell: 

el ric Epuló és condemnat, 

no per haver tingut riqueses 

sinó per haver-les tingut com un egoista, 

només per a si, 

per «no haver-se guanyat amics 

a base de la riquesa injusta». 

Deslliura'ns de l'egoisme, 

que ens tanca al teu amor 

i a les necessitats dels germans. 

Fes que ens convertim a la solidaritat 

i entrem amb decisió al servei 

d'aquesta fraternitat universal 

que vas anunciar amb la teva Paraula 

i vas instaurar amb la teva Resurrecció. 

 

 

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

 
 


