
 
RECÉS PARROQUIAL 
Dissabte 18/02 a la capella de santa 
Rosa, de 10h a 18h. 
 
DIJOUS DE FORMACIÓ 
Connexió telemàtica els dijous a la sala 
del cor (parròquia de sant Antoni), de 
10h a 13h; el proper dijous amb els 
professors Joan Torra (el problema del 
mal en sant Agustí) i Teresa Magadán 

(Israel, del retorn a l’exili a la revolta dels Hasmoneus). 
 

ENTREVISTA AL PAPA FRANCESC (24/01/2023) 
El passat 24 de gener la periodista nordamericana Nicole 
Winfield va entrevistar el papa Francesc, en motiu del desè 
aniversari de la seva elecció com a bisbe de Roma el proper 
13 de març. 
Sobre l’existència de crítiques al seu pontificat, el papa 
Francesc declara que preferiria que no existissin, però en 
tot cas, encara que siguin com una urticària, i un poc 
molestes mostren que a l’Església hi ha llibertat de paraula. 
Les crítiques són positives quan es fan cara a cara, perquè 
ajuden a créixer. Sobre la qüestió de l’homosexualitat, el 
papa Francesc, sosté que no és un assassinat, sinó una 
condició humana. Tots els qui són fills de Déu, cal que 
siguin acollits. Encara, sobre la qüestió del sínode a 
Alemanya, Francesc lamenta que aquest sigui un camí 
ideològic, i per tant, que no tingui res de camí de l’Esperit 
Sant. Finalment, després d’haver tractat alguna altra 
qüestió, el papa Francesc parla de la seva salut, amb un to 
humorístic, i afirma: «Puc morir demà mateix, però avui 
per avui tot està sota control. La meva salut és bona. I 
demano sempre la gràcia que el Senyor em doni el sentit de 
l’humor». 
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«L’AMISTAT (28): FELIÇOS ELS QUI VIUEN L’AMISTAT» 

Déu ens brinda la seva amistat gratuïtament. Forma part del seu estil. 
L’amistat no es compra amb diners. Tampoc la felicitat. Allò que en 
diem felicitat és gratuït, pur, net, innocent. Ben bé, Jesús hagués pogut 
afegir la següent benaurança: «Feliços aquells que conserven l’amistat 
sense ennegrir-la amb l’egoisme». Doncs, vet, aquí que les grans 
paraules de Jesús són l’expressió clara i sincera del seu somni per a 
nosaltres, que siguem feliços. Però, al contrari del que passa en el món, 
la felicitat no la podem aconseguir com aquell que conquereix un 
territori o controla les seves possessions. Més aviat, la felicitat passa 
per una profunda acceptació de la pròpia realitat. Aquesta actitud 
d’acomodació a la realitat, no té res a veure amb una mena de 
resignació trista, sinó tot el contrari, es tracta d’un clar convenciment i 
estimació per la pròpia vida, sense cercar culpables ni raons o 
arguments extemporanis. El gran discurs de les benaurances és una 
invitació a no viure la vida com una conquesta quimèrica. La felicitat no 
és un exercici d’autodomini de la voluntat, o una mena d’autocontrol 
de les passions i emocions. La felicitat cristiana no parteix d’una 
perspectiva en la que el «jo» sigui edificat a partir de la superació de les 
dificultats. No. Just a l’inrevés. Segons el mateix testimoni de Jesús: tot 
prové de Déu. Tot se’ns dona com una pura gràcia. Els sants i les santes, 
grans amics de Déu, ens ofereixen un model proper i creïble. Aquesta 
és la proposta radical del cristianisme: ser receptors de la felicitat que 
Déu vol que visquem. Així som convidats a viure l’amistat com un camí 
de plenitud, en el que som veritables receptors, acollidors i intèrprets 
de la donació que Déu ens fa. Aquesta entrega és ni més ni menys que 
la vida de Jesús. Les seves accions i les seves paraules tracen el camí de 
la felicitat. Sempre al costat dels més febles, perquè aquests són els qui 
no poden comprar l’amistat, senzillament descobrir-la i viure-la. No ens 
queda res més que demanar, amb bondadosa insistència, la felicitat a 
través d’una amistat viscuda com un acte continu d’acollida. Els 
cristians ja no volen ser dels qui ens fatiguem per una felicitat 
conquerida, sinó pels qui descobrim de vegades cansats la joia i l’alegria 
d’una vida feliç que Déu ens regala a través de l’amistat del seu Fill. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dijous a les 19h exposició del 

santíssim. Dissabte a les 20h. 

Diumenge a les 12h.  

 

INTENCIONS: 

Dissabte 28: Carme Bacarisses Jorba 

/ Diumenge 29: Maria Auxili Borràs. 

 

 

 

 

CONSELL PARROQUIAL: Dilluns 30/01 a les 20h. 
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HORARIS DE MISSA  

Dijous a les 9’15h. Dissabte a les 18h. 

Diumenge a les 10’30h. 

 

 

 

 

INTENCIONS: Dissabte 28: Josep Mª 

Boltà.  Josep  Morral.  Esposos  Josep 

Canyelles  i  Dolors  Castellví  / 

Diumenge 29: Joan Ribas. Josep Martí 

Tor. 

 

 

CONSELL PARROQUIAL: Dimecres 1/02 a les 20h. 
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L’ART DE SER PER A TOTS 
 

Senyor desitges insistentment 
la meva felicitat.  

De fet, aquesta no es troba únicament en mi 
 no és com quelcom privat,  

personal, intransferible, 
ans el contrari, 

es tracta d’una realitat transparent, 
compartida, comuna, nova. 
La felicitat pròpia comença 

quan el qui tinc al costat és feliç. 
És ben senzill i ben lògic. 
Tots estem relacionats. 
Quan surto de mi mateix 

la vida comença,  
la felicitat s’escampa  

i tot segueix el seu curs. 
La mare Natura també participa 

d’aquest projecte de Déu,  
viure feliç, viure estimant. 

Ajuda’m Senyor, a tenir una major presència 
enmig de la meva gent 
especialment al costat  

dels qui més ho necessiten. 
Fes-me Senyor humil,  

per ser de tots, i per a tothom. 
Que no descuidi la necessitat 

de ser, és a dir, de viure 
tocant de peus a terra,  

essent algú per als altres 
Gràcies. Amen.  


