
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 Jana i el Bruc, dos germans que rebran el 
sagrament del baptisme aquest diumenge 27/11 a la parròquia 
de sant Antoni. 
 

 

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 (19): VETLLAR ÉS ACOLLIR» 

«Busques gallines? -digué la guineu-. –No, -digué el petit príncep-, 
busco amics […] –Si vols un amic, domestica’m -digué la guineu. –Què 
s’ha de fer? -digué el petit príncep-. –S’ha de ser molt pacient». Així 
comencem el temps de l’advent, demanant temps suficient per esperar 
l’Amic. Advent és el temps per recuperar la il·lusió, l’esperança, i també, 
la paciència. Reconeguem que mai se’n té prou. No ens despistem: el 
temps de l’advent és temps en el que ressona la promesa del retorn de 
Déu. Jesús, el seu Fill, vol néixer de nou en les nostres vides, en el nostre 
món. Cal preparar-nos-hi, com cada any, però millor, és a dir, amb més 
intensitat i amb més vigor. Volem esperar amb esperança. És Jesús, el 
Senyor el qui ve, ha vingut i està venint. L’advent és la bona oportunitat 
que necessitem per construir en la nostra vida aquells espais necessaris 
en els que tots puguin sentir-se acollits com amics. Això és el que fa Noè 
construint una arca, no pensant en ell mateix i els seus, sinó pels altres. 
Això és el que significa vetllar, ser testimonis d’acollida, homes i dones 
d’esperança per a tothom. Cal preparar el propi cor per rebre Déu a 
través de tothom, esdevenint acollidors de tothom. L’amistat té molt a 
veure amb el tracte proper entre nosaltres, així és que «el petit príncep 
va tornà l’endemà. –Hauria estat millor venir a la mateixa hora –digué 
la guineu. Si véns, per exemple, a les quatre de la tarda, des de les tres 
començaré a ser feliç. […] Però si véns a qualsevol hora, mai no sabré a 
quina hora guarnir-me el cor… calen ritus…». Efectivament, els ritus, 
com el temps de l’advent, els necessitem perquè ens ajuden a preparar 
el nostre cor per acollir de veritat l’Amic, aquell que ve un any més com 
un diluvi d’Amor, saviesa i bondat. Que no se’ns passi el temps de 
l’advent sense haver preparat l’espai del nostre cor per afavorir 
l’acollida. Que el nostre cor sigui una gran arca en la que tothom, amics 
i no amics, es trobin acollits, valorats, reconeguts…en una paraula: 
estimats. Així entenem el regal darrer que li fa la guineu al petit príncep, 
«l’essencial és invisible als ulls». Només els qui s’hauran preparat 
podran copsar la presència de Jesús. En Ell hi trobem el Déu que no està 
més enllà sinó aquí, que no està amagat, sinó sempre disponible i 
impossible al mateix temps.  

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 26: Carmen Vacarisses 

Jorba. Falin i Obdúlia. Pere 

Claramunt. Ignasi Serra / Diumenge 

27: difunts de la família Pàmies i 

Alegre. 

 

 

CONFESSIÓ: Dimecres 21/12 a les 20h 

 

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

 

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 26: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. Josep 

Morral / Diumenge 27: Joan Ribas. 

Josep Martí Tor 

 

 

 

CONFESSIÓ: Dimarts 13/12 a les 17h 
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L’ART DE LES PETITES PASSES 
 
 

No demano miracles  
ni visions, Senyor,  

sinó la força per cada dia de la meva vida.  
Ensenya’m l’art  

de donar petites passes. 
Fes-me hàbil i creatiu  

per a desxifrar el temps que visc. 
Ajuda’m a fer-me càrrec del regal  

del temps que m’has donat,  
i permete’m de saber  

què és important i què és secundari. 
Et demano la força suficient  

per no deixar-me portar  
pels diluvis del pessimisme. 
Guarda’m de la falsa il·lusió  

de pensar que tot ha de sortir bé. 
Dóna’m lucidesa per reconèixer  

que els fracassos són oportunitats  
per a créixer i madurar. 

Envia’m en el moment oportú  
per poder ajudar i estimar  

aquell que ho necessita. 
Fes-me ser un ésser humà sensible  

i proper als qui més pateixen. 
No em donis el que demano,  

sinó el que necessito. 
Confio en Tu. 

Ensenya’m a caminar,  
ni que sigui amb petites passes. 

Amen. 

 


