
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 (7/12/22) 
Hemos visto de hecho cómo el tiempo es un criterio 
fundamental para reconocer la voz de Dios en medio de otras 
muchas voces. Solo Él es Señor del tiempo: esto es una marca 
de garantía de su originalidad, que lo diferencia de las 
imitaciones que hablan en su nombre sin lograrlo. Uno de los 
signos distintivos del espíritu bueno es el hecho de que 
comunica una paz que dura en el tiempo. Si tú haces una 
profundización, después tomas la decisión y esto te da una 
paz que dura en el tiempo, esto es una buena señal e indica 
que el camino ha sido bueno. Una paz que trae armonía, 
unidad, fervor, celo. Tú sales del proceso de profundización 
mejor de cómo has entrado. 
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«L’AMISTAT (21): ETS TU?» 

Qui no s’ha preguntat mai si aquell o aquella que tenim davant és 
l’amic que busquem? I alguns, no pocs, fan més extensiva la pregunta i 
la relacionen amb Jesús: «Senyor, ets tu, l’Amic que busco?». Els bons 
amics són aquells que ens ajuden a créixer. Alguns, fins i tot, sense fer 
soroll ens apropen a Jesús, l’Amic. Aquests són els bons, els que 
t’indiquen que ells, efectivament, no són pas tant importants com 
pensem. Els amics bons, són els qui t’indiquen el camí vers la 
maduresa, aquells que s’alegren amb tu, ploren amb tu, fan camí amb 
tu…no et fan petit, sinó just el contrari, en tot cas són ells els qui es fan 
petits perquè nosaltres esdevinguem més grans, més adults. Els amics 
bons són els qui ajuden a generar preguntes i a buscar respostes. Es 
tracta d’homes i dones que actuen amb sinceritat, sense màscares. La 
litúrgia de l’advent segueix fent referència a Joan Baptista, l’home que 
sap estar al seu lloc. Amb el seu estil de vida dona peu a apropar-se a 
Jesús i interrogar-lo: «Ets tu l’Amic que esperem?». Generar preguntes 
o simplement acceptar-les és signe de voler créixer. Els cristians, ho 
hem dit en més d’una ocasió, som dels qui tenim més preguntes que 
respostes. En tot cas, tenim la resposta: Jesús, i com a bona resposta 
aquesta no s’imposa, sinó que s’ha de trobar, com tot bon amic. Avui, 
alguns es pregunten: «puc trobar un amic?». L’egoisme, o bé la 
superficialitat, ens han creat moltes desconfiances, tristament. Tant de 
bo el nostre estil de vida sigui capaç de generar bons interrogants, no 
aquells que són autoreferencials, sinó els que ajuden a créixer i a 
madurar. Els qui actuen així, són els qui desperten el desig de Déu, i 
s’anomenen profetes. El profetisme, doncs, es revesteix d’amistat i 
d’amics. L’amistat és anunci d’una vida nova, construïda des del perdó, 
l’estimació i la comprensió. Els cristians volem aprofundir al llarg de la 
nostra vida sobre quin és el sentit profund de l’amistat, sense caure en 
retòriques buides ni plantejaments cecs, sinó a poc a poc, pas a pas, 
amb humilitat i al mateix temps amb fermesa. No volem deixar-nos 
vèncer per la soledat o per les rutines. Atrevim-nos a ser dels qui 
generem les bones preguntes: «Senyor Jesús, ets tu, l’Amic de debò?» 
Si som valents a preguntar, també ho serem per acceptar la resposta.  

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. 
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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 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 L’AMISTAT 
 
 

Senyor, Tu ens anomenes amics, 
i ho som perquè ens ho has explicat tot. 

No sempre t’hem entès,  
perquè la nostra vida 

de vegades és irregular, 
intermitent i inconsistent. 

Fes-nos ser profetes de l’amistat. 
Ensenya’ns a viure l’amistat  

amb una fe pacient, 
sense presses ni pressions. 

Ens coneixes bé. 
Fes-nos el do d’arribar  

a viure una veritable fidelitat, 
signe evident  

de les més grans amistats. 
Que la fidelitat vingui precedida 

de la paciència sembla acceptable, 
però que no ens oblidem mai 

del perdó 
que és tant i tant decisiu 
en la vida de cada dia. 

Que siguem bons amics  
dels nostres amics. 

Tant de bo junts forméssim 
una gran cadena d’amistats 
que ens ajudés a reconèixer 

les diferències com noves oportunitats 
per créixer i estimar 

com Tu ens has estimat. 
Gràcies. Amen.  


