
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 29.- Sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael.  
Matí.- No hi ha missa. 
12h.- Cambril M.D. Montserrat: en acció de gràcies. 
Vespre (festiva).- Francisco Riera  i esposa Àngela / Miquel Reverter 
                                 Estrada / Miquel Siñol i esposa Lola, fill Hermenegild i  
                                 neboda Núria / Joan Matas i Annita Ferrés / Miquel Font 
                                 Casanovas (sant) / Miquel Masana, Conxita Casas i 
                                 Anton Galofré / Pere Castells Costa.                                           
 

Diumenge dia 30.-DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita. 
9:15h.- (Missa Romeria): Pere Cerdà i Maria Herrero./ 
             Esposos Ramon Estévez i Mª Teresa Casanovas. 
12:30h. Noces d’Or d’Oleguer Boloix Cases i Paquita Pastor Mayor /  
               Difunts famílies: Boloix Cases i Pastor Mayor.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 1.- SANTA TERESA DE L’INFANT JESÚS. 
Vespre.- Rosa Rigol Miquel / Joan Pastor (26è aniv.) i esposa Eulàlia.                                   
 

Dimarts dia 2.- Sants Àngels de la Guarda.   
Matí.-  Enric i Àngels Perals Aymerich.                  Vespre.-  Missa.                       
 

Dimecres dia 3.- Sant Francesc de Borja, prevere jesuïta. 
Matí.- Missa.                                 
Vespre.-  Noces d’Or de Tonet Berenguer i Magda Mestres.  
                 Record del seu fill difunt Jaume.                                
 

Dijous dia 4.- Sant Francesc d’Assís, iniciador del franciscanisme.  
Matí.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich. 
Vespre.-  Mn. Francesc Mestre / Pere Torras Rusinés (13è aniv.) i família. 
 

Divendres dia 5.- Tèmpores d’acció de gràcies i de petició. 
Matí.- Missa.                       Vespre.-  Clara Oviedo Bruña (en castellà).   
 

Dissabte dia 6.- Sant Bru, prevere fundador dels Cartoixans.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Difunts família Torredemer-Roig / Miquel Reverter  
                                  Estrada / Família Mèlich Oriol.                                          
 

Diumenge dia 7.-  DIUMENGE 27 DURANT L’ANY. Mare de Déu del Roser. 
9h.- Missa. 
12:30h.-  Agustí Castells – Montserrat Roca / Maria Escala i Josep Prats / 
                  Isidre Prats.                                                                                                                                                  
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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ASSEMBLEA PARROQUIAL: 27 D’OCTUBRE 
 

Així ho vàrem anunciar diumenge passat en la missa de començament 
de curs i en 20è. Aniversari de la Dedicació de la nostra església 
parroquial. 
En el Directori de la parroquia fet pels nostres bisbes en en nº 47, parlant 
dels Organismes de corresponsabilitat i concretament del Consell 
Pastoral Parroquial diu: “El Consell Pastoral no substitueix la comunitat, 
però n’és un exponent qualificat, i per la força moral que té ha de fer 
posible que es prenguin les decisions pastorals més pertinents. En aquest 
sentit cal preveure mecanismos de comunicación i diàleg dins la 
parroquia (assemblees, trobades, consultes…)” 

En la nostra parròquia no és pas la primera que es fa ni segurament 
en será l’última. La nostra Assemblea pretén sobretot ser informativa: tot 
donant a conèixer l’existència dels diversos grups i les seves tasques 
volem que es vagi revisant el seu funcionament, acollir iniciatives, 
millorar el que es pugui, etc. Però sobretot volem que els feligresos se 
sentin implicats en les diverses activitats i se sentin cridats a ser membres 
actius de la comunitat parroquial. 

Voldríem també arribar a aquelles persones que, sentint-se parroquia, 
potser n’estan un xic allunyades. Voldríem propiciar un acostament mutu. 
Escoltar-nos mútuament i caminar junts. Ja des d’ara ajudeu a que 
l’Assemblea Parroquial arribi a aquelles persones que els hi pugui 
interesar. Convideu-les a venir. Gràcies! 
 

Mn. Anton Roca 
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 TROBADA DIOCESANA DE 

CATEQUISTES I ANIMADORS 
DE LA PASTORAL DE LA JOVENTUT. 
CELEBRACIÓ DE L’ENVIAMENT 
Es farà diumenge vinent, dia 7, a les 5 de la tarda, a la Casa de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat. Animem tot l’equip de 
catequistes a participar-hi. La Delegació de Catequesi ha triat per a 
aquesta trobada el lema «Feu tot el que Ell us digui», paraules 
dites per Maria a Jesús en les Noces de Canà. El bisne Toni Vadell, 
auxiliar de Barcelona  i bisbe president del SIC (Servei Interdiocesa 
de Catequesi) en farà la ponència. Finalment, a les 19 h.  hi haurà la 
celebració de l’Eucaristia i Enviament de catequistes, presidida pel 
nostre bisbe, Mons. Agustí Cortés.  
 

 DILLUNS,  DIA 1: 
FESTA DE SANTA TERESA DE L’INFANT JESÚS. 

 

Reproduïm aquí un fragment dels seus Manuscrits 
autobiogràfics. Santa Teresina de Lisieux, parlant 
amb Jesús, li explica allò que ella li pot oferir…  

 

El simbolisme de les flors 
“Sí, benamat meu, heus aquí com es consumirà la meva vida… No 
tinc altre mitjà per a demostrar-te el meu amor que tirar flors, és a 
dir, no deixar escapar cap petit sacrifici, cap mirada, cap paraula, 
aprofitar les coses més menudes i fer-les per amor… Vull sofrir per 
amor i també gaudir per amor; així, oh Jesús, tiraré flors davant el 
teu tron; no en trobaré cap que no l’esfulli per tu… 
Després, tot escampant les meves flors, cantaré (es podria plorar fent 
un acte tan alegre?), cantaré fins i tot quan em caldrà collir les meves 
flors enmig d’espines, i el meu cant serà tant més melodiós com més 
llargues i punxadisses seran les espines. 
 

Jesús, de què et serviran les meves flors i els meus cants? Ah!, bé 
prou que ho sé: aquesta pluja perfumada, aquests pètals fràgils i 
sense cap valor, aquests cants d’amor del més petit dels cors 
t’encisaran; sí, aquests no-res et complauran, faran somriure 
l’Església triomfant...” 
 

 INICI DE CURS DE L’ESPLAI FLOR DE NEU 
Dissabte vinent, 6 d’octubre, el Centre d’Esplai Flor de Neu, inicia un 
nou curs amb  noves il·lusions i amb ganes de gaudir de les tardes 
del dissabte amb les activitats organitzades i compartir bones estones. 
Hi haurà la missa d’inici de curs a l’església parroquial, presentació 
dels nous monitors... 
Els hi desitgem un bon curs, tot fent camí en l’educació en el lleure! 

 

 PREPARANT L’ASSEMBLEA PARROQUIAL 
Una comissió del Consell Pastoral es reuneix aquest dijous, a les 9 del 
vespre, a la rectoria, per preparar l’Assemblea que tindrà lloc el 
dissabte, 27 d’octubre a les 5:30 de la tarda, a la mateixa església 
parroquial. Finalitzarà amb la celebració de l’Eucaristia de les 8 del 
vespre. 
 

 

ELOGI A LA SERENITAT DES DE MONTSERRAT 
 

Amb les paraules passa el mateix que amb les persones: n’hi ha que 
prometen molt i una vegada conegudes deceben, i n’hi ha que d’entrada 
no enlluernen i després sorprenen agradablement. Per mi un bon 
exemple d’aquest darrer tipus de paraules és aquesta: serenitat. 

Fa anys un amic meu era a Brasil per motius de feina i va voler 
aprofitar l’ocasió per intentar conèixer el bisbe Casaldàliga. El va trucar, 
el bisbe es va mostrar ben disposat a rebre’l i ell s’hi va dirigir, fent 25 
hores en autocar. Explica que mai no oblidarà l’abraçada que li va fer el 
bisbe. L’amic va sentir la presència de Déu en aquella abraçada. Li va 
transmetre una sensació extraordinària de pau, de serenitat, de 
transcendència. 

Per què serà que aquelles persones de les que diem que són “homes 
(o dones) de Déu” transmeten sempre aquesta sensació de serenitat? És 
que estan en pau. En pau amb Déu, amb els altres, amb elles mateixes, 
amb la vida. Ho deia santa Teresa: “Nada te turbe, / nada te espante. / 
Quien a Dios tiene / nada le falta. / Solo Dios basta”. 

Penso que la meva falta de serenitat és una prova que Déu no ha 
penetrat prou a la meva vida. I que moments com l’estada a Montserrat, 
un recés o una estona de pregària són una oportunitat per anar omplint-
me d’aquesta serenitat de la que vaig tan mancat. 

Quin descobriment la paraula serenitat! I quin repte! La serenitat com 
a reflex de la presència de Déu a la meva vida, de la pau interior, de la 
reconciliació amb Déu, amb els altres, amb mi mateix, amb la vida!  
“Nada te turbe, nada te espante”. 
 

Joan Ferrés i Prats 


