
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). 
 
 

CORAL 

Els qui vulguin participar a la missa de sant Antoni, cantant la 
missa de sant Pius X, poden venir a assajar a la parròquia de 
sant Antoni, dijous 29/12 (21h); dimarts 3/01 (21h); dijous 
12/01 (21h); dissabte 14/01 (18h). 
 
 

CONCERT DE NADAL 
Dissabte 17/12 després de missa vespertina a la parròquia de 
sant Antoni, tindrà lloc el concert de Nadal a càrrec de la Coral 
FEM, i la coral de la societat coral Diadema corberenca. 
 
 

AUDIÈNCIA DEL PAPA FRANCESC (30/11/22) 
Hermanos y hermanas, es necesario entender, ir adelante en la 
comprensión de lo que sucede en mi corazón. Y para esto hace 
falta el examen de conciencia, para ver qué ha sucedido hoy. 
“Hoy me he enfadado, no he hecho eso…”: pero ¿por qué? Ir 
más allá del porqué es buscar la raíz de estos errores. “Pero, hoy 
he sido feliz, estaba molesto porque tenía que ayudar a esa 
gente, pero al final me he sentido pleno, plena por esa ayuda”: 
y está el Espíritu Santo. Aprender a leer en el libro de nuestro 
corazón qué ha sucedido durante la jornada. Hacedlo, solo dos 
minutos, pero os hará bien, os lo aseguro 
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«L’AMISTAT (20): LLAGOSTES AMB MEL BOSCANA» 

Fa un temps, no massa, que s’han posat de moda els programes 
culinaris. Abans eren llibres que es passaven de generació en generació. 
Avui són programes de televisió. Tothom aprèn a cuinar amb el que té 
a mà, perquè li agrada o perquè en té necessitat. Hi ha elaboracions 
sofisticades i d’altres més planeres, just com amb les amistats, n’hi ha 
que són complicades i d’altres amb les que és més fàcil compartir. A tot 
això el temps d’advent ens ofereix el testimoni de Joan Baptista, que 
ens apropa a l’Amic i ens prepara fent-nos un toc d’alerta: «convertiu-
vos que el Regne del cel és a prop». Aquests recordatoris són els que 
de vegades poden connectar amb facilitat i en d’altres moments poden 
ser una càrrega pesada. De totes maneres són avisos que sempre tenen 
la intenció d’ajudar-nos. Ens hem de convertir, no només durant el 
temps d’advent, no diguem ja el temps de quaresma, sinó cada dia, en 
cada ocasió. Tot ajuda i tot serveix per a la nostra conversió, tant les 
llagostes com la mel boscana. Si per un costat hi ha esdeveniments un 
pel més cruixents, més complicats, que costen d’empassar, per un altre 
costat hi ha moments més amables i més fàcils de portar. Cada moment 
revela la seva llum i la seva ombra, malgrat que hi ha moments que els 
vivim de manera més tenebrosa i d’altres més esperançada. Si volem 
arribar a Betlem, ens cal adonar-nos que la conversió és necessària. 
Sempre anhelem poder viure més a prop de Déu, i més en comunió 
amb la humanitat. La conversió no és només una pràctica personal, que 
ho és, sinó també un exercici que ens incumbeix a tots. Ens cal donar i 
compartir els fruits que demana la conversió: pau, esperança, 
reconciliació, amor… necessitem apropar-nos al veritable Amic, l’Infant 
de Betlem que ens converteix, donant-nos el seu Esperit. L’Amic de 
veritat és el qui ens ajuda a encaixar llagostes i mel boscana, i per tant, 
a apuntar amb la nostra vida vers una nova lògica, allunyada de 
qualsevol egoisme, de l’autoreferència constant, de l’orgull, de la 
cultura individualista, del mirar-se el melic… Tornant a la gastronomia 
de l’amistat: cuinem la nostra conversió sense deixar de costat ni les 
llagostes ni la mel boscana, tot ens ajuda, i en aquest sentit Joan 
Baptista és l’amic que ens apropa a l’Amic, no ho oblidem. 

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 3: Carmen Vacarisses 

Jorba. Ignasi Serra. 

 

 

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 3: Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. Josep 

Morral. Xavier Mir Sobrevals / 

Diumenge 4: Joan Ribas. Josep Martí 

Tor 

 

 

 

CONFESSIÓ: Dimecres 14/12 a les 17h 
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L’ART DE LA CONVERSIÓ 
SINCERA 

 

Senyor, et demano de nou, 
Que toquis el meu interior, 
i il·luminis tot el que sóc, 

el meu present, 
també el meu passat i el meu futur. 

Dóna’m una mirada serena, 
objectiva i pacient, 

per adonar-me de les meves capacitats, 
de les meves limitacions,  

dels meus encerts i dels meus errors. 
No m’abandonis, 

i al mateix temps, que jo no et deixi. 
Gràcies per tot el que m’has donat, 

sobretot, per aquells moments 
de gratuïtat inesperats. 

Que estigui sempre ben a prop teu, 
que no em perdi 

en judicis imprudents i precipitats. 
Que sigui testimoni teu, 

en tot moment, en tota situació. 
Fes-me sensible als qui m’envolten, 

i fort per als qui et cerquen. 
Que la teva Veritat i la teva Llum 

siguin sempre un far interior, 
en la ruta de cada dia. 

Que puguin ser reconeguts en mi 
els camins que arriben a Tu. 

Gràcies. Amen.  


