
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). 
 
 

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

COMIATS 
El dissabte 18/11 ens hem acomiadat de la nostra germana 
Isabel Martínez Ruiz (77 anys). 
 

SORTIDA CULTURAL-CATEQUÈTICA 
El proper divendres 2 de desembre, el grup de formació dels 
dijous ha proposat d’anar a l’Església de la mare de Déu de l’Alba 
(Tàrrega), per contemplar i meditar les pintures al fresc, fetes 
per Josep Minguell. Sortirem amb autocar a 2/4 de 9h, el preu 
és de 30€ (dinar inclòs). 
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«L’AMISTAT (18): DONAR-SE» 

De tant en tant vivim situacions de dolor, de fracàs, de decepció. No 
són escenaris agradables. Els motius immediats poden ser identificats 
perquè són propers, però les raons remotes del mal que de vegades 
patim són o bé massa abstractes, o bé massa genèriques, o bé ambdues 
coses alhora. Un no sap per què li toca de viure aquestes situacions. El 
fet és que les vivim. Podem transformar-les? Com viure-les? O millor, 
Déu pot fer sortir alguna cosa bona d’una situació dolenta? Doncs, vet 
aquí que descobrim el valor de l’amistat que Déu ens ofereix a través 
del seu Fill, rei de la pau (com recordem en el temps de Nadal), rei de 
l’univers (com celebrem en la festa litúrgica d’avui). Jesús a la creu rep 
el menyspreu del món, concretament d’aquells que només pensen en 
ells mateixos, i fan burla de tot. Avui dia el to burleta s’ha escampat 
molt, la frivolitat unida a la superficialitat, òbviament, sembla un motiu 
repetit en moltes situacions humanes. Sembla com si tot fes gracieta, i 
tothom pogués riure de tot. Els amics de veritat poden ser divertits o 
no ser-ho, però no fan de l’amistat un joc juvenil de l’«ara sí, ara no». 
Els amics tampoc són individus que es fereixen per tot, vivint una vida 
plena de serietat freda i distant. Hi ha un punt mig. Penso que l’amistat 
que Déu ens dona té molt a veure amb la pau. Els amics de veritat es 
donen ells mateixos com a companys de camí, que desprenen pau i 
volen viure en pau. És el que reconeixem en Jesús, des de ben petit, al 
llarg de tota la seva vida, i en el seu moment de creu. Ell no s’irrita, no 
respon amb cap signe de violència, i al mateix temps respon i es dona, 
«avui seràs amb mi al paradís». Jesús, l’amic, se’ns dona Ell mateix, que 
és molt més que donar coses. No s’imposa amb signes de rebel·lió, sinó 
que estima. Aquesta és la força amb la qual descobrim el regnat de 
Jesús. L’amor que porta la pau és digne de ser reconegut com la qualitat 
pròpia del nostre rei. És aquest el rei que volem que regni en les nostres 
vides, en la nostra Església, en el nostre món. Un rei que estima i no fa 
altra cosa que estimar. I ho fa posant-nos a nosaltres en primer lloc. 
Sempre. En tot moment, en tota circumstància. La seva preferència 
som nosaltres. Així som capaços de reconèixer qui són els amics 
veritables, aquells que amb molta pau es donen gratuïtament. 

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. Josep Rigol i Maria Planas / 

Diumenge 13: Maria Auxili Borràs 

(1r aniv). Jaume Urgellés i Dolors 

Guim. 
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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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ORACIÓ PER LA PAU 
 

 

«Tots desitgem la pau; 
moltes persones 

la construeixen cada dia 
amb petits gestos; 

molts pateixen 
i suporten pacientment 

la fatiga d’intentar 
edificar-la». 

Senyor ajuda’ns 
a comprometre’ns 

amb la nostra pregària i acció 
a ser persones 

que apartin del seu cor, 
de les seves paraules 

i dels seus gestos la violència, 
i a construir comunitats no violentes, 
que tinguin cura de la casa comuna. 
Que tots siguem artesans de la pau» 

 
 
 

 
papa Francesc 8 de desembre de 2.016 

 


