
EL SAGRAMENT DE LA 
RECONCILIACIÓ 
Cal preparar-nos per viure el sagrament 
del perdó. Tots el necessitem. El viurem a 
les nostres parròquies el proper dimarts 4 
d’abril. 
 
 
 
 
 

1.Jesús ha dit: «estimaràs a Déu, el teu Senyor amb tot el 
cor...» 
El meu cor està centrat en Déu? Estic obert a la seva presència? 
Prego cada dia? Llegeixo la Paraula de Déu? L’Eucaristia és central 
per la meva vida? Estic enganxat a la meva voluntat o accepto el 
pla de Déu per a mi? M’avergonyeixo de donar testimoni de la 
meva fe? M’enfado amb Déu? 
 
2.Jesús ha dit: «estima els altres com a tu mateix...» 
Estimo els altres amb generositat i desinterès? Jutjo els altres 
sense misericòrdia? Malparlo dels altres? Sóc impacient? Sóc 
sincer en les meves relacions? He perjudicat la fe dels altres? Sóc 
respectuós amb el medi ambient? Tinc presents els pobres? 
Respecto les propietats dels altres? Perdono els qui m’han ofès? 
 
3.Jesús ha dit: «sigueu perfectes com el vostre Pare 
celestial» 
Visc veritablement com a cristià? He actuat contra la meva 
consciència? Em preocupo massa de mi mateix? Sóc rancuniós? 
Comparteixo els meus béns amb els altres? Faig un bon ús del 
temps? Em perdono a mi mateix? Cerco de ser humil? Desitjo la 
pau? He respectat la meva salut? 
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«L’AMISTAT (35): LES APARENCES I ELS AMICS» 

Ho sabem bé, entre els amics i no-amics succeeix allò que diem amb 
tanta freqüència: una cosa és el que es veu i l’altra allò que va passant 
dins de cadascú. Hem estat, espiritualment parlant, i no només, molt 
influenciats per la imatge, per l’estètica, pel «què diran», pel quedar 
bé, pel compliment d’uns estereotips. El que es veu és important, no 
ho neguem. Allò que sembla necessari, però, és que el llegir no ens 
faci perdre l’escriure. És a dir, que la preocupació per l’exterioritat no 
ens faci perdre l’atenció i la cura per la interioritat. Un cop més, cal 
un equilibri, no fàcil, entre la forma i el fons. Amb els amics passa el 
mateix. De vegades quedem enlluernats per les persones més 
impactants, aquelles que més es veuen, per la diversió que 
desprenen, per l’elegància, per l’acceptació social que tenen... i 
deixem de costat aquelles altres que passen per la vida sense fer tant 
soroll, més discretament. Que ningú caigui en aquest error infantil. 
Tots som molt valuosos per Déu, òbviament. Tots, absolutament tots. 
Tots tenim qualitats, potser no per ser els més aplaudits i lloats, però 
sí per ser, senzillament, persones. Testimonis senzills d’Amor allà on 
vivim. Ningú pot dubtar que al nostre costat trobem i trobarem 
persones molt diverses que cerquen de viure amb honradesa. No els 
decepcionem. Si som cristians, i ho som! Siguem bons cristians. 
Siguem bons amics. Siguem dels qui apreciem i valorem cada persona 
pel que és, no pel que té, i menys encara pel que aparenta tenir, saber 
o gaudir. Estem cridats a ser llum, i a escampar la llum de Déu. Tant 
de bo la nostra conversió sigui un petit signe de bona amistat. Aquella 
amistat que no es fonamenta en detalls externs, passatgers i caducs, 
sinó en el reconeixement de la força interior de Déu en nosaltres i en 
aquells que ens envolten. Déu, perquè és Amor, no fa res més que 
estimar, per això també sofreix per tots aquells que són exclosos, 
retirats, allunyats per raó dels prejudicis i dels nostres egoismes. Els 
bons amics no tanquen les portes a ningú. Déu ens ha obert les portes 
a la vida, i Jesús que és la porta, és també l’amic que ens l’obre, i el 
camí que ens porta cap a Déu, el Pare. No visquem tancats en les 
nostres pors, en les nostres superficialitats, en les nostres aparences. 

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 18: Carme Bacarisses 

Jorba. Francesc Granollers Camps. 

Joan Barceló. 

 

 

 

DIUMENGE DE RAMS: 12h a la plaça de sant Antoni, i seguidament 

l’Eucaristia. 

CONFESSIONS: Dimarts 4 d’abril a les 20h. 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

HORARIS DE MISSA  

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

Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS: Dissabte 18: Josep 

Morral. Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví . Josep Mª Boltà/ 

Diumenge 19: Josep Bullich (1r aniv.). 

Jaume Bosch i Soledat Aregall. Pere 

Tomàs Morillo. Josep Morral. Josep mª 

Boltà. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

DIUMENGE DE RAMS: 10’30h benedicció de rams al castell, i 

seguidament l’Eucaristia. 

CONFESSIONS: Dimarts 4 d’abril a les 17h. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

L’ART DE VEURE 

Senyor vull veure 
com estimeu i com m’estimeu. 

Ensenya’m a estimar, 
obre’m el cor per estar ben disposat 

a fer de cada encontre, 
de cada relació, de cada esdeveniment 

un escenari que ressoni 
a la manera com Tu m’estimes. 

Dona’m el teu Esperit, 
que sigui la meva força, 

que no em cansi mai de viure, 
ni de veure tantes i tantes 

vides que són creació teva, 
i són dignes de ser estimades. 

Oh, Senyor, dona’m la capacitat 
i la sensibilitat per fixar-me en els petits detalls, 

d’aquells que tenen por 
a estimar, o a tornar-ho a intentar. 

Que sigui un senzill testimoni, 
que pugui mostrar-los 

que val la pena obrir els ulls, 
estimar i agrair el do de viure. 

Que no em quedi en les aparences, 
ni en els prejudicis, 
ni en aquell orgull  

que em distorsiona la mirada, 
i m’impedeix de créixer en l’Amor. 

Obre’m els ulls de la fe, 
obre’m les mans de la fraternitat,  

dona’m el teu Esperit Sant. 
Gràcies. Amen.  


