
 
RECÉS ARXIPRESTAL 
Diumenge 12 de març a les 17h, al col·legi 
dels salesians de sant Vicenç dels horts, a 
càrrec de mn. Salvador Bacardit, rector 
del seminari conciliar de Barcelona, «Qui 
perdi la vida per mi, la salvarà (Lc 9,24)» 
 
DIJOUS DE FORMACIÓ 
Connexió telemàtica, els dijous a la sala 
del cor (pq. de st. Antoni), de 10h a 13h. 
 

COL·LECTA PEL SEMINARI 
El proper dissabte 18 i diumenge 19, la col·lecta serà destinada 
pel seminari. 
 
 
EL PAPA VIATJA A HONGRIA 
Del 28 al 30 d’abril d’aquest 2023 el papa posarà de nou els peus 
a Hongria, ho farà complint la promesa de tornar quan per primera 
vegada va tancar el setembre del 2021 el 52è encontre eucarístic 
internacional. Serà un bon moment per fer sentir la veu de 
l’Església especialment enfront de les mesures del govern de 
Victor Orbán en política emigratòria, però sobretot per apropar-se 
als més pobres, tal com santa Isabel d’Hongria (1207-1231). 
El cardenal de Budapest, Peter Erdö, nascut el 1952, primat 
d’Hongria i president de les conferències episcopals d’Europa, serà 
qui rebrà al papa Francesc. Ell també estigué present l’any 2008 
en la visita ad limina a Roma, i el papa Benet XVI, els adreça 
aquestes paraules: «comparteixo la preocupació per la manca de 
capellans, i la sobrecàrrega de treball pastoral que porten els 
altres sacerdots. Passa el mateix a molts països d’Europa. Amb tot 
és necessari que els preveres alimentin adequadament la seva 
vida espiritual, no perdin el centre de la seva existència ni del seu 
ministeri, i així puguin discernir el que és essencial del que és 
secundari, identificant de veritables prioritats en la seva activitat 
diària». 
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«L’AMISTAT (34): LA POSSIBILITAT D’APROFUNDIR» 

L’encontre amb Jesús ens canvia la vida. Jesús dialoga amb tothom. 
Els seus prejudicis, com els té tota persona, no són mai prou grans per 
vetar una conversa. En aquest sentit, hem vist que la vida de Jesús 
està plena de moments ens els que els tòpics queden molt reduïts i 
esquifits a pura anècdota, perquè Ell sempre està disposat al diàleg. 
És un signe de la seva maduresa, de la seva llibertat, també de la 
consciència assumida de la seva missió, la d’anar a buscar tota ovella 
perduda, la de no llençar mai per la borda qualsevol oportunitat de 
creixement i conversió en la persona. La fe de Jesús en nosaltres és 
immensa, no trobem paraules prou encertades per qualificar-la o 
descriure-la. Una fe que també descobreix el dolor de la soledat de 
Déu i dels amics, en ple divendres sant. En tot cas Jesús accepta el 
repte quotidià d’ajudar els seus amics, els que ja té i els que tindrà. 
Dels seus diàlegs aprenem que no cal quedar-nos en la superficialitat 
de les anècdotes o dels detalls passatgers. Amb Jesús tenim la 
possibilitat d’obrir-nos sense por, reconeixent les nostres misèries i al 
mateix temps descobrint, en Ell i amb Ell, la força per recomençar la 
nostra vida. Molts cops els amics ens diuen el que pensen, els mals 
amics s’ho callen, però allò que és radicalment signe de vida nova, és 
l’amistat que t’ajuda a recomençar. Tant de bo que el temps 
quaresmal en el que ens trobem ens ofereixi de nou la possibilitat per 
a recomençar la nostra vida. No serà possible si per part nostra no hi 
ha un sincerar-se serè i profund davant Déu. Només així serem 
testimonis de com dins nostre corren rius abundants de gràcia i 
misericòrdia. L’Esperit no ha deixat mai de renovar-nos, però els 
tràfecs de la vida han embrutat la nostra bellesa. Hem preferit, en 
tantes ocasions, remodelar la nostra vida segons els nostres capricis, 
disfressant-nos en el fons de falses seguretats. Hem renunciat a ser 
transparents davant Déu, o a no ser honestos amb els qui ens 
envolten, que té també la seva gravetat. La possibilitat de recomençar 
existeix. Anar a fons d’un mateix no és un camí cap al «no-lloc», sinó 
que és una oportunitat per descobrir l’Amor de Déu amb més força. 
Demana-li al bon Déu la valentia per fer el primer pas. Endavant. 

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 11: Carme Bacarisses 

Jorba. Josep Granollers i Maria 

Teresa Camps. 
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HORARIS DE MISSA  

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

Diumenge a les 10’30h. 

 

 

 

 

INTENCIONS: Dissabte 11: Josep 

Morral. Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví / Diumenge 12: 

Soledat Aregall. Joan Ribas. Josep 

Martí Tor. 
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L’ART D’OBRIR-SE 
 

Senyor no som valents, 
ho saps i ho sabem. 

Ens amaguem darrera 
les nostres pors, 

dissimulem tot el que podem. 
Tant se val quina sigui 

a disfressa, en tenim tantes com volem. 
Com ser sincers? 

Com recomençar el nostre camí, 
havent après que Tu  

no ens enfonses, sinó tot el contrari, 
ens rescates i ens corregeixes, 

ens dones la mà i reprenem el camí. 
Dona’ns la valentia 

de no ofegar-nos en els nostres propis silencis. 
Ajuda’ns a obrir 

el nostre cor davant la teva presència. 
Que l’Eucaristia faci el miracle 

d’apropar-nos més a Tu, 
sense replecs a l’ànima, 

sense intencions no confessades. 
Feliç, ens diries oh Mestre, 
aquell que m’entrega el cor 

i amb ell tota la vida, 
totes les ferides, tots els malentesos, 

tots els compromisos no viscuts, 
tots els somnis i totes les esperances, 

aquell serà algú que podrà trobar dins seu 
la força de l’Esperit que fa nova la seva vida. 

Gràcies. Amen.  


