
SACRAMENTS 
Preguem per la Montserrat i la Mia, dues 
nenes que rebran el baptisme aquest 
diumenge aquest diumenge 16/10 
(parròquia de sant Antoni). 
 

FORMACIÓ 
Els dijous al matí de 10h a 12’45h restarà 
oberta la sala del cor (parroquia de sant 
Antoni), les sessions de formació 
permanent que ofereix la Facultat de 

Teologia de Catalunya es poden seguir telemàticament des de la 
parroquia (sala del cor). 
 

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». 
 

PAPA FRANCISCO. AUDIENCIA (12/10) 
. 
 
Si el Señor nos dirigiera, hoy, por ejemplo, a cualquiera de nosotros, 
la pregunta que hizo al ciego de Jericó: «¿Qué quieres que te haga?» 
(Mc 10,51), —pensemos que el Señor a cada uno de nosotros hoy 
pregunta esto: “¿qué quieres que hago yo por ti?”— ¿qué 
responderíamos? Quizá, podríamos finalmente pedirle que nos ayude 
a conocer el deseo profundo de Él, que Dios mismo ha puesto en 
nuestro corazón: “Señor que yo conozca mis deseos, que yo sea una 
mujer, un hombre de grandes deseos”, quizá el Señor nos dará la 
fuerza de concretizarlo. Es una gracia inmensa, que está en la base de 
todas las demás: consentir al Señor, como en el Evangelio, de hacer 
milagros por nosotros: “Danos el deseo y hazlo crecer, Señor”. 
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«L’AMISTAT (13): SANTA TOSSUDERIA» 
Tots hem tingut algun amic insistent, per dir-ho finament. De vegades 
aquesta amistat s’ha transformat en una relació irritant, però en 
d’altres ocasions hem estat afortunats d’haver trobat aquell amic o 
amiga que ens truca sempre, que ens pregunta sempre, que ens anima 
sempre, que ens ho aguanta tot, i que mai se’ns ha fet molest. I és que 
de fet, la «santa tossuderia», poc comuna pels temps que vivim ja que 
més aviat trobem, avui per avui, més tossuderia que santedat, es poden 
convertir quan es troben, en una expressió bonhomiosa de fidelitat. I 
no és això el que desitgem d’un bon amic? La fidelitat no es mesura per 
la quantitat de trucades o visites que un pot rebre, sinó per l’interès 
respectuós i sincer d’aquell que s’adreça a nosaltres. Volem que la 
«santa tossuderia», aquella que combina pausadament la insistència 
amb el bon interès, inundi el nostre estil de vida quotidiana i arribi a 
totes les nostres relacions. Aquest desig té molt a veure amb la pregària 
a favor dels nostres amics. Pregar és manifestar una actitud d’espera 
confiada, que ens fa esdevenir testimonis creïbles de fe, de confiança. 
Tot necessita el seu temps, també l’amistat. Així diem que el bon pa no 
es pot coure cuita i corrents, el llevat necessita el seu temps de 
fermentació; també els bons vins necessiten el seu temps per assolir el 
cos desitjat. Aquesta espera tossuda és un signe de fidelitat, de 
paciència, d’amistat. Déu, el Pare, ja accepta molts i diversos estils de 
pregària, amb tot, Déu vol, i nosaltres necessitem, que la nostra oració 
no sigui quelcom efímer. Déu vol que siguem sants i tossuts per esperar 
d’Ell els seus dons, entre ells el d’esdevenir veritables amics dels 
nostres amics. Veure una persona que prega és tot un misteri, però 
percebre, ni que sigui de lluny, la insistència d’una acció que sembla 
que no va enlloc, però que mou la vida de les persones, estremeix i fa 
pensar. Demanem avui ser dels qui preguen pels amics, o bé demanant 
per ells o bé agraint la fortuna d’haver-los trobat en el trajecte de la 
nostra vida. No dubtem del valor transformador de la pregària, perquè 
el té. Que aprenguem a pregar, perquè ens cal reconèixer que som uns 
aprenents a ser santament tossuts en favor dels amics. 

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 15: 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 15: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 16: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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«SENSE PERDRE MAI L’ESPERANÇA» 

 

Senyor, no ho podem negar! 

Ens agrada imaginar-nos Déu 

com algú omnipotent i benvolent 

disposat a respondre sense dilació 

als nostres desigs més infantils. 

Voldríem que fos així, però ... 

sabem que no és aquesta la imatge que tu, 

Jesús, ens dónes de Déu 

quan ens en parles a l’evangeli. 

Fes-nos entendre d’una vegada 

que hem de pregar constantment 

no perquè Déu no ens oblidi 

sinó perquè no ens oblidem d’Ell... 

... i perquè recordem constantment 

que Ell vol ser el nostre Pare  

i vol realitzar en favor nostre  

aquest projecte de vida 

i d’amor que és el Regne anunciat. 

Ajuda’ns, Senyor, a «pregar sempre, 

sense perdre mai l’esperança.» 
 

«La Missa de cada dia», editorial Claret 

 

 


