
SACRAMENTS 
Preguem pel Celso i la Raquel que viuran 
la seva unió matrimonial aquest dissabte 
8/10 a les 19h (santa Maria). 
 

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.  
 

RECÉS 
El proper dissabte 29 d’octubre, tindrem el primer recés d’aquest 
curs. Tots estem convidats. De 10h a 18h, a la capella de santa 
Rosa: «Escoltar, camí de vida». 
. 

PREGÀRIA MARIANA 
Divendres 14/10 a les 18h (parròquia de santa Maria) 
 

PAPA FRANCISCO. AUDIENCIA (5/10) 
Conocerse a uno mismo no es difícil, pero es fatigoso: implica un 
paciente trabajo de excavación interior. Requiere la capacidad de 
detenerse, de “apagar el piloto automático”, para adquirir conciencia 
sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, 
sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan, y a menudo 
sin darnos cuenta. Requiere también distinguir entre las emociones y 
las facultades espirituales. “Siento” no es lo mismo que “estoy 
convencido”; “tengo ganas de” no es lo mismos que “quiero”. Así se 
llega a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos 
y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada. ¡Darse cuenta 
de esto es una gracia! De hecho, muchas veces puede suceder que 
convicciones erróneas sobre la realidad, basadas en experiencias del 
pasado, nos influyen fuertemente, limitando nuestra libertad de 
jugárnosla por lo que realmente cuenta en nuestra vida. 
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«L’AMISTAT (12): AMICS QUE TORNEN» 
Els amics de veritat tornen. Sembla que la nostra vida actual funciona 
com funciona. Un no troba, amb facilitat, massa concert perquè les 
presses, els crits i les exigències s’incrementen notablement. 
L’experiència de l’estrès no és accidental, malauradament. Neix en 
nosaltres una pregària ben fonda i senzilla: «Senyor, tingues pietat de 
mi!». La societat dels drets ha avançat, per la dreta i l’esquerra, a la 
societat dels deures. Moltes situacions pateixen inestabilitat, trontollen 
i tremolen. Molts arguments els hem tret de context, i hem fet que un 
cas particular volgués explicar-ho tot. Moltes posicions personals les 
hem portat fins l’extrem, i hem assentat càtedra. Quan la vida ens 
oferia un cromatisme nou, nosaltres ho hem reduït quasi tot al blanc i 
al negre. La simplificació i l’exageració ens han consumit, i hem acabat 
emmalaltint. Nosaltres els cristians no som aliens a aquest context, i si 
és cert que no volem situar-nos irresponsablement davant la societat, 
també és cert que de vegades caiem en posicionaments personals i 
eclesials mancats de serenor, d’esperança i de salut. Volem, i 
necessitem, recuperar la dimensió de l’amistat social. És a dir, aquella 
amistat veritable amb els qui compartim una mateixa fe, però també 
amb aquells que no la compartim. No volem ser únicament dels qui 
reclamen drets, sinó que també volem assumir i defensar els deures 
que justament ens pertoquen. Un d’aquests és, sens dubte, el de ser 
agraïts. L’agraïment, com la fe, cura. Els amics, i no amics, que 
reconeixen allò que han rebut, i en donen gràcies, ens ofereixen una 
lliçó de vida, doncs fan més nobles les relacions humanes. Que n’és 
d’important sanejar la nostra vida quotidiana i poder adonar-nos del 
que Déu ha fet i fa per nosaltres. Hi ha expressions que no haurien de 
desaparèixer mai de cap relació veritable d’amistat, «si us plau», 
«gràcies», «perdó». I ara cal afegir també, aquelles accions i gestos 
propis d’una gran amistat, «escoltar», «ser pacient» i «tornar enrere» 
per agrair i enfortir la relació. El retorn de l’amic ens alliçona però 
també ens anima. Tant de bo, un dia Jesús, quan torni (perquè tornarà), 
ens digui «gràcies per tot el que has fet…allò que feies a un d’aquests 
petits, és a mi que ho fèieu». 

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 8: Carmen Vacarisses 

Jorba.  

 

 

 

CONSELL PARROQUIAL: Dilluns 17/10 a les 20h 

 

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

 

 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 8: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 9: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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«SORTIM A VIURE» 
 

Sortim a viure! A trobar-nos amb els qui caminen, 
a gaudir en companyia, compartint projectes. 

 

Sortim a viure encara que la lluita sigui dura 
i el camí estret i llarg, 

encara que ens envolti el dubte i el fracàs, 
i la mort ens amenaci a cada pas. 

 

És l’hora d’afrontar la vida 
en el proïsme, en els nostres barris, 

en aquells espais de reivindicació 
on es visibilitzen les necessitats 
i mancances de la nostra gent... 

atur, treball digne, sanitat, habitatge, ensenyament 
serveis públics... justícia social, pau 

 

Sortim a viure! 
Portant en les nostres entranyes 
la promesa que un dia ens van fer 

dels cels nous i la Terra nova. 
i sembrem-la ja al nostre pas. 

 

Sortim a viure! 
A empènyer la vida fins a l’etern, 

a procurar que res no romangui en l’oblit. 
A viure com a germanes i filles 

perquè Tu estàs sempre enmig. 
 

Sortim a viure i a estimar 
I a trobar-nos amb Tu! 

 

 
Oració d’acció de gràcies, fragment (ACO, 15/06/2014) 


