
SACRAMENTS  
Preguem pel Manel González i el Josep 

Sellarés que seran ordenats de diaca a la 

parròquia de santa Maria de Vilafranca, 

avui diumenge, a les 18’30h. 
 

FORMACIÓ  
Els dijous al matí de 10h a 12’45h restarà 
oberta la sala del cor (parròquia de sant 
Antoni), les sessions de formació 
permanent que ofereix  la  Facultat  de la 
parròquia (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 (19/10)  
Acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada, la afina, 

consiente notar los pequeños milagros que el buen Dios realiza por 

nosotros cada día. Cuando nos damos cuenta, notamos otras 

direcciones posibles que refuerzan el gusto interior, la paz y la 

creatividad. Sobre todo, nos hace más libres de los estereotipos tóxicos. 

Con sabiduría se ha dicho que el hombre que no conoce el propio 

pasado está condenado a repetirlo. Es curioso: si nosotros no 

conocemos el camino hecho, el pasado, lo repetimos siempre, somos 

circulares. La persona que camina circularmente no va adelante nunca, 

no hay camino, es como el perro que se muerde la cola, va siempre así, 

y repite las coses. 
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«L’AMISTAT (14): EL CRÍTIC I EL CRITICADOR»  

No és el mateix ser crític que ser criticador. Ens remuntem a l’etimologia 

d’un terme grec que de fet vol subratllar la importància de tenir criteri, i per 

tant, de saber posar en crisis. En el fons es tracta de posar-se en camí vers 

un major creixement personal i col·lectiu. Actualment, però, hem devaluat 

molt les paraules, i fins i tot, encara més greu, les hem buidat de contingut. 

També hem fet el mateix amb els nostres gestos més quotidians, els hem 

deixat en el racó de les coses de segon ordre, com si fossin accions 

anecdòtiques, casuals, accidentals. Recuperar el poder dels gestos, però 

també la força dels termes ens hauria d’ocupar. Així, doncs, la crítica pot 

ser negativa, però també positiva. Tenir criteri és exposar raons, compartir-

les, enfortir-les, polir-les. Aquí ensopeguem amb un fet gens sa, em 

refereixo a aquells amics que viuen pendents del que diuen els altres. 

Aquests no tenen criteri, i tristament de vegades pensen que el seu és un 

bon criteri, l’únic. És cert, també, que coneixem d’altres amics que saben 

encaixar la crítica, perquè destil·len humilitat per totes bandes. Des d’una 

altra perspectiva, nosaltres no hauríem d’exercir una crítica fonamentada 

en banalitats i raons de poc pes. Aquesta mena d’accions ens converteixen 

en criticadors que manifesten una insatisfacció profunda davant la vida: qui 

desitjaria tenir un amic d’aquesta mena, situat en la crítica continua? No 

seria esgotador? En canvi, qui no voldria tenir un amic ben proper que oferís 

el seu criteri amb sinceritat, amb coherència? Aquell personatge publicà 

que es donava cops al pit té una mirada aprofundida sobre si mateix. 

S’assembla al bon amic que és conscient dels seus límits i dels seus encerts, 

de les seves qualitats i dels seus defectes. El bon amic ofereix els seus 

criteris lliurement. És crític, i a la vegada és capaç d’adonar-se que ell també 

necessita formar-se en el bon criteri, rebre una bona crítica, i tenir amics 

amb criteri. Tot necessita el seu temps. La paciència és una bona aliada. La 

crítica per la crítica ens porta amargor, desencant i un excés d’acidesa difícil 

de digerir. Els mals criteris ho són perquè porten desesperança. El bon amic 

és crític, no criticador. No ho oblidem. 

 

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 22: Maria Elena Miras 

Brunet. 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 22: Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 23: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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«DÓNA'NS, SENYOR,  
LA SENZILLESA DEL PUBLICÀ» 

 

 

Gràcies, Senyor, perquè ets just, 

que no pots ser parcial;  
però et decantes descaradament  

a favor dels pobres,  
escoltes les súpliques de l'oprimit;  

no desatens el clam de l'orfe o de la vídua  
quan repeteixen la seva queixa.  

Llurs penes mouen el teu favor.  

Senyor, tenim certa tendència  

a creure'ns millors que els altres,  

fem com el fariseu:  
ens mirem piament al mirall  

i passem l'estona xerrant  
amb nosaltres mateixos.  

Dóna'ns, Senyor,  
la senzillesa del publicà  

Senyor, deslliura'ns del pecat d'orgull,  

de la inconsciència de creure'ns  

superiors als altres.  

I dóna'ns la senzillesa 

per acceptar els nostres pecats i punts dèbils. Perquè només 

reconeixent la nostra realitat et pots fer present en la nostra 

història. 
 

«La Missa de cada dia», editorial Claret 

 


