
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 
FAREM, i la coral de la societat coral Diadema corberenca. 
 
 

AUDIÈNCIA DEL PAPA FRANCESC (14/12/22) 
Considero necesario incluir en este punto la referencia a una actitud 
esencial para que no se pierda todo el trabajo realizado para discernir 
lo mejor y tomar la decisión correcta, y esta sería la actitud de 
la vigilancia. Nosotros hemos hecho el discernimiento, consolación y 
desolación; hemos elegido una cosa… todo va bien, pero ahora vigilar: 
la actitud de la vigilancia. Porque de hecho hay un riesgo, como hemos 
escuchado en el pasaje del Evangelio que se ha leído. El riesgo es que 
el “aguafiestas”, es decir, el Maligno, puede arruinarlo todo, 
haciéndonos volver al punto de partida, es más, a una condición aún 
peor. Y esto sucede, por eso es necesario estar atentos y vigilar. Por 
eso es indispensable estar vigilantes. Por tanto, hoy me ha parecido 
oportuno destacar esta actitud, que todos necesitamos para que el 
proceso de discernimiento llegue a buen término y permanezca ahí. 
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«L’AMISTAT (22): ACCEPTACIÓ» 

Avui una lliçó important: Maria i Josep, a les portes del Nadal, ens 
ensenyen a acceptar Déu. L’amistat de Déu és veritablement una 
sorpresa desbordant. Nosaltres som capaços, relativament, d’encabir 
l’arribada de Déu, de vegades amb molta pau i alegria, i d’altres amb 
més dubtes i pors. Som humans. Cadascú a la seva manera integra la 
visita de Déu com pot. L’amistat també té molt a veure amb 
l’acceptació de les llums i les ombres, les pròpies i les de l’altre. És així 
com ens construïm, com ens fem, com creixem. La qüestió que ens 
assalta en la trajectòria de les nostres relacions d’amistat és com 
acceptar les sorpreses que ens arriben. És fàcil, per mi, pensar que 
Maria i Josep havien fet els seus propis plans, tenien les seves il·lusions, 
com tota parella jove. Però m’alliçona profundament el fet de veure en 
ells, no només la capacitat per situar Déu en la seva trajectòria, sinó 
també la humilitat per reconvertir el seu somni personal en una bona 
notícia per a tota la humanitat, per als altres. Aquest fet ben senzill és 
propi d’una amistat sana. Déu no ens ofereix la seva amistat, el seu Fill, 
per complicar-nos l’existència, sinó perquè acollint-lo a Ell, a l’Infant de 
Betlem, puguem ajudar i beneficiar a molts altres que viuen al nostre 
costat. L’amistat és una ona expansiva d’esperança. Vet aquí el per què 
de l’acceptació. No volem pas ser dels qui vivim l’acceptació com un fet 
carregós i que ens suposi un alentir els nostres propis plans. Just el 
contrari. El fet d’acceptar comporta el fet de créixer. I creixem quan 
acceptem Déu, ja que Déu no és una cosa o una idea, sinó una amistat 
amb cara i ulls, més exactament: un Amic, Jesús. Els amics, i en aquest 
cas Déu, ve a la nostra vida per «estar amb nosaltres». Aquest és el seu 
objectiu, com el d’un bon amic. Estar, restar, acompanyar, fer-se 
present…digues-ho com vulguis, però Déu vol estimar-nos en el nostre 
dia a dia, com un bon amic, per rescatar-nos, per salvar-nos, per 
perdonar els nostres pecats. Serem dels qui acceptarem Déu? 
Inclourem Déu i la seva amistat com Josep i Maria, modificant els propis 
plans? No tinguem vergonya si el nostre gest d’acceptació ve precedit 
d’una fe molt imperfecta, molt inicial, sigui com sigui Déu no 
s’avergonyirà mai de nosaltres, simplement ens estima. 

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’ACOLLIDA 
 
 

Senyor, entra en la meva vida,  
i si pot ser, fes-ho de manera 
que no em falti mai l’alegria  

de saber que encara sóc  
protagonista de la meva història. 

Vull aprendre l’art d’acollir-te 
en aquell que tinc al meu costat, 

el jove, l’aturat, el malalt, 
l’ancià i l’empresonat. 

Dóna’m uns ulls ben oberts 
per no perdre de vista  

ni el detall ni l’horitzó que em parlen de Tu. 
No sempre he estat capaç 

d’acollir-te amb la paciència 
amb la que Tu m’aculls, 

m’escoltes i m’encoratges. 
Disculpa el meu egoisme  
i la meva superficialitat. 

Obre el meu cor per ser acollidor 
i per estimar l’acollida  

que Tu em dones  
entre aquells amb els qui visc. 

Per Tu tot és possible, que en aquesta 
preparació per rebre el teu Fill, 

no m’oblidi dels qui tinc més a prop. 
Que sigui ben valent per acollir  
el misteri de la vida i de l’amor 

no pas com jo vull, 
sinó com Tu vols. 
Gràcies. Amen.  


