
 

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

SAGRAMENTS 
Preguem per la Lluna, una nena que rebrà el sagrament del 
baptisme aquest proper diumenge 13/11 a la parròquia de sant 
Antoni. 
 

 
 
 

L’ESGLÉSIA i LA CREACIÓ 
El passat 4 d’octubre va tenir lloc l’estrena de la pel·lícula «The 
Letter. A message of our earth». (“La carta. Un missatge de la 
nostra terra”). Aquesta pel·lícula es pot veure per internet 
(youtube) lliurement, sense cap pagament.  
No només destaquen les imatges que se’ns ofereixen, sinó 
sobretot el contingut i la reflexió que proposa. La nostra 
presència en aquest món, no pot descuidar de cap de les 
maneres la relació de la fe amb la ciència, però tampoc la cura 
vers la creació, obra de Déu. Sens dubte que un bon film per 
veure i comentar en família, per esdevenir autèntics profetes 
d’esperança i germans els uns amb els altres. Ens cal recuperar 
a tots la nostra relació amb la natura i descobrir la seva capacitat 
comunicativa. 
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«L’AMISTAT (17): ELOQÜÈNCIA I SAVIESA» 
Al llarg de la història s’han viscut situacions molt diverses i complexes, fins 
arribar a graus d’elevadíssima absurditat. Algunes sensibilitats han defugit els 
discursos alarmistes, i d’altres s’hi han abonat. Els profetes de desventures 
existeixen malauradament, i darrerament, són força habituals. El discurs de la 
por s’escampa amb molta facilitat. La por, no agrada, però té un punt 
d’atracció en certs ambients. Jesús no proposa la por com camí per apropar-
se a la felicitat, a la plenitud, a Déu. Jesús reconeix l’existència de la por, però 
no l’ofereix com un camí per ser seguit. Jesús presenta, pel contrari, el camí 
de la senzillesa, la humilitat i l’amistat per vèncer la por. Aquesta proposta té 
un altre encant, i no té res a veure amb aquelles expressions tan sentides, 
plenes de desconfiança, «d’amics n’hi ha pocs, els pots contar amb els dits 
d’una mà», «no et fiïs mai de ningú», «no tot el que es veu, sembla el que 
és»… les teories de la conspiració no tenen fi. Jesús gasta altre discurs, més 
eloqüent i savi, aquell que sense neguits apunta a una visió més pausada i 
aprofundida de la realitat. Es tracta d’un discurs que apareix com una ferma 
invitació a entrar lentament en el misteri de la paciència de Déu, fins arribar 
també al moment de la creu. L’eloqüència és pròpiament la capacitat d’algú a 
recitar l’amistat tal com la viu, sense estirabots, sense estridències, d’una 
manera sincera i convincent. La saviesa és entesa com la capacitat d’acumular 
experiències i vivències d’amistat, a partir de les quals un és capaç de llegir la 
pròpia vida i trobar-hi sentit. Que n’és de bo trobar amics eloqüents i savis, i 
a la vegada, senzills i humils. De fet, la veritable eloqüència i saviesa no resten 
gens allunyades de la veritable senzillesa i humilitat. No siguem, doncs, dels 
qui estimen l’amistat com una realitat abstracta. Siguem més aviat dels qui, 
d’una manera convençuda i confiada, proposem un canvi de paradigma: 
passar de la por a l’esperança. Els amics que ens ajuden a fer aquest canvi són 
d’un notabilíssim valor. Els pobres, els amics de Déu, són, han estat, i seran 
sempre els qui ens ajudin a créixer en aquest canvi de model. Aquesta és la 
seva saviesa i eloqüència. Que aquest estil que descrivim avui configuri les 
nostres relacions més properes, a imatge i semblança de com Déu a través de 
Jesús cuida l’amistat amb nosaltres, fugint dels criteris d’aquest món. Que 
aquest tomb, per alguns serà un gir copernicà, no sigui ni exclusiu ni excloent. 
Apropem-nos a l’eloqüència i a la saviesa, reconeixent en primer lloc la pròpia 
pobresa, però també la crida a esdevenir testimonis d’aquesta amistat eterna. 
Déu ens escull no pas per convidar-nos a viure amb por, sinó per esdevenir 
signes de vida i esperança entre els nostres contemporanis. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimarts, dimecres i 

divendres a les 19h. Dijous adoració 

a les 19h. Dissabte a les 20h. 

Diumenge a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 12: Carmen Vacarisses 

Jorba / Diumenge 13: Joan 

Magdaleno. Galdys Betancourth 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts a les 9’15h. Dijous a les 9’15h 

celebració de la Paraula. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 12: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 13: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor. 
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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 

 

Oh, Dios, 
que has dado a todos  

los pueblos la misma procedencia, 
y quisiste, con ellos,  

reunir en ti una sola familia, 
llena los corazones  

de todos con el fuego de tu amor 
y enciéndelos con el deseo  

del progreso justo de sus hermanos,  
para que, con los bienes  

que generosamente repartes entre todos,  
cada uno alcance la plenitud humana  

como persona, 
y, suprimida toda discriminación,  

se afirmen en el mundo  
la igualdad y la justicia.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  
que vive y reina contigo  

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios  
por los siglos de los siglos. 

 
 
 

Oración colecta 

 


