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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).

FESTA DE TOTS ELS SANTS

Pregària del rosari al cementiri a les 17h, dimarts 1/11.

PAPA FRANCISCO. AUDIENCIA (26/10)

Si sabemos atravesar soledad y desolación con apertura y conciencia,
podemos salir reforzados bajo el aspecto humano y espiritual. Ninguna
prueba está fuera de nuestro alcance; ninguna prueba será superior a
lo que nosotros podemos hacer. Pero no huir de las pruebas: ver qué
significa esta prueba, qué significa que yo estoy triste: ¿por qué estoy
triste? ¿Qué significa que yo en este momento estoy desolado? ¿Qué
significa que estoy desolado y no puedo ir adelante? San Pablo
recuerda que nadie es tentado más allá de sus posibilidades, porque
el Señor no nos abandona nunca y, con Él cerca, podemos vencer toda
tentación (cf. 1 Cor 10,13). Y si no la vencemos hoy, nos levantamos
otra vez, caminamos y la venceremos mañana. Pero no permanecer
muertos ―digamos así― no permanecer vencidos por un momento de
tristeza, de desolación: id adelante. Que el Señor te bendiga en este
camino ―¡valiente!― de la vida espiritual, que es siempre caminar.

FULL PARROQUIAL. CORBERA DE LLOBREGAT

«L’AMISTAT (15): ACOLLIDA»
El petit gran Zaqueu busca un amic de debò. Vol comprovar, per ell
mateix, si Jesús és l’amic que cerca: algú digne de tota confiança. Jesús
percep els petits detalls, especialment aquells que neixen del fons del
cor, perquè són autèntics, i perquè delaten veritablement qui som.
Abans de trobar Jesús, cosa no immediata, ni fàcil, Zaqueu s’ha
d’espavilar. Amb l’amistat també passa una cosa semblant: els bons
amics s’han de buscar amb insistència. Un cop trobats, cal cuidar-los
tant com el pagès que llaura el tros, un dia sí i un altre també. Jesús
coneix dels nostres desigs per trobar-lo, i es fa el trobadís. S’agraeix.
Jesús no s’amaga, ans el contrari, fins i tot s’autoconvida a casa nostra.
Una veritable amistat exigeix una bona acollida, que no suposa només
parar la taula, sinó sobretot escoltar, dialogar i compartir al voltant de
la taula. És el que Zaqueu viu amb Jesús, l’Amic. Molts homes i dones
de negocis tanquen tractes al voltant d’una taula, després d’un bon
àpat, però l’amistat no és un tracte que es pugui fer i desfer a cop de
talonari. L’amistat exigeix, ras i curt, sortir de nosaltres mateixos per
acollir l’altre tal com és. Quan l’acollida no és fictícia es promouen grans
canvis personals. D’això se’n diu, créixer. Quina guspira va provocar
Jesús en Zaqueu que el va transformar de tal manera, que va ser capaç
de restituir als pobres tot allò que va anar acumulant al llarg de la vida?
Hi ha converses i converses, les que desemboquen en una veritable
amistat i provoquen un canvi de vida són les bones. L’Amic ens demana
que deixem de mirar-nos el melic, i que tinguem en compte el bé més
gran per als més desafavorits. Situem-nos, l’amistat és quelcom que
resta per sobre de la riquesa material i d’aquella comoditat que ens
tanca en el nostre petit món. Els amics són la nostra riquesa, i si aquests
són els pobres, la riquesa és molt més abundant, perquè tot allò que es
comparteixi i visqui tindrà l’afegit de la gratuïtat i l’alliberament.
L’acollida de l’amic pot tenir els seus inconvenients, perquè sentim que
els nostres interessos immediats es desplacen o es modifiquen
inesperadament, amb tot, l’amistat es descobreix en aquests moments
inaudits, aleshores sabem què significa «acollir».

Mn. Daniel Palau

HORARIS DE MISSA
Dilluns missa vespertina de tots sants
a les 20h. Dimarts missa de precepte
a les 12h. Dimecres commemoració,
amb missa, dels fidels difunts a les
19. Divendres missa a les 19h. Dijous
adoració a les 19h. Dissabte a les 20h.
Diumenge a les 12h.

INTENCIONS
Dissabte 29: Carmen Vacarisses
Jorba / Diumenge 30: Maria Auxili
Borràs. Humbert Tres. Josep Ponsà. Lluís Canals. Joaquima Roca.
Conxita Canals. Adela Canals.

++++++++++++++++++++++++++++
HORARIS DE MISSA
Dilluns missa vespertina de tots sants a
les 18h. Dimarts missa de precepte a les
10’30h. Dijous a les 9’15h. Dissabte
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.
INTENCIONS
Dissabte 29: Josep Mª Boltà. Josep
Morral / Diumenge 30: Joan Ribas.
Josep Martí Tor.

«AMICS SANTS»
Senyor, dóna’ns el teu Sant Esperit,
guia’ns per camins de pau.
Dóna’ns el coratge que ens falta,
l’alegria de compartir,
la humilitat per escoltar,
la decisió per endinsar-nos enmig de la
humanitat ferida per tal de ser una petita guspira
d’esperança, de consol, de veritable amistat.
Envolta’ns amb do de la teva santedat,
així com la boira plana
serena cada bon matí,
que sigui una confiança
ferma i inamovible,
descobrir-te dins nostre,
i ben a prop nostre,
especialment d’aquells
altres que ens acompanyen
en aquest tram únic
de la història
Fes-nos sants i amics teus
i de tota la humanitat.

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

