
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 27.- Sant Florenci, màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i família. 
     Anita Ferrés i Joan Matas i Maria Dolors Balcells. 
     Engràcia Sagristà i Miquel Font. 
    Vicenç Perals, Rafael Arriero, Emili Torres, casats el 1973.                                           
 
Diumenge dia 28.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.                   
12:30h.- Felip Roig / Joan Font i Montserrat Mèlich. 
   Isidre Prats.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia  29.- Sant Narcís, bisbe i màrtir, patró de Girona. 
Vespre.- Josep Camps Roca.                                    
 

Dimarts dia 30.- Sant Marcel, màrtir.  
Matí.- Encarnació Aymerich i Castellví / Climent Tuset i Capdevila. 
Vespre.- Família Sagristà-Prats.                          
 

Dimecres dia  31.- Sant Quintí, màrtir. 
Matí.- Albert Tuset i Perals / Climent Tuset i Perals.                                   
Vespre, a les 20h (vigília).- Missa.                                 
 

DIJOUS DIA 1.- FESTA DE TOTS SANTS. 
9h.- Jaume Presas Gil./  
12:30h.- Felip Roig / Joan Font i Montserrat Mèlich. 
   Isidre Prats.      
 
Divendres dia 2.- COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS.  
Matí.- Joan Vendrell i Roig / Dominga Mallol i Vivas. 
12:00h.- al Cementiri (davant la capella dels màrtirs)                       
Vespre, 20:00 h.- Missa per tots els fidels difunts.                  
 

Dissabte dia 3.- Sant Martí de Porres, religiós. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer-Roig. 

 Emilio Bajo (14è. aniversari).                                            
 
Diumenge dia 4.- DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY. Sant Carles 
Borromeu 
9h.- Difunts Font-Parés i Pastor-Font                   

2:30h.- Carles Valls Nolla / Conxita Guilera (16è. aniversari) i família 
   Agustí Castells i Montserrat Roca.       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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EL DIACONAT, CAMÍ VERS EL PRESBITERAT  
 

Els anys passen i han anat passant, i la meva formació al Seminari va 
concloent després de set anys d’estudi i de configuració amb el Senyor, 
cridat per Ell a seguir-lo i a esdevenir prevere a imatge del Bon Pastor. 

 

Sembla com si fos ahir que entrava al Seminari, amb por, amb 
incertesa... però ara puc dir, en aquesta recta final, que ha estat un gran 
regal de Déu haver pogut respondre-li, com Maria, amb un “Sí” ferm, tot 
i les dificultats, i haver pogut viure aquesta experiència tant gratificant, 
tant en l’àmbit personal com espiritual. 

 

No ha estat fàcil, tot s’ha dir, però durant aquest temps he anat 
descobrint que les coses que valen la pena de veritat hom se les ha de 
guanyar, sinó... com es pot arribar a valorar l’autèntic esforç realitzat? I 
és aquest esforç on l’he vist reflectit amb els resultats, sobretot en l’àmbit 
acadèmic, on el començament se’m feia una gran muntanya, però val a 
dir, que si no hagués estat per la força de la pregària de cada dia, el 
suport de la família, amics i de tantes persones que m’han portat al cor 
i a la pregària, no m’hagués estat possible arribar fins aquí. Gràcies! 

 

Aquests anys han estat intensos, sí, amb alts i baixos, com tot en 
aquesta vida, però també hi ha hagut moments de fortalesa que m’han 
ajudat a mirar sempre endavant amb optimisme i decisió. 

 

Arribats en aquest punt, gairebé al final d’aquest recorregut, 
contemplo tot allò viscut i allò rebut: per la pregària, la fe, l’amor i... el 
servei! Tot això m’ha portat a estar amb pau amb mi mateix i amb les 
persones del meu voltant, és la pau que ens dóna Jesús mateix i que el 
món no pot donar. 
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Aquest servei és l’essència de la pastoral, en tot lloc, es tracta del sol 
fet de ser-hi present, amb amor, humilitat, paciència, respecte... 
romandre sempre al costat de les persones que passen necessitat, que 
per Jesús són els més “petits” i són els més importants en el Regne Déu. 

 

Un diaca és cridat a això i és per això que és tant necessària la 
configuració amb el Senyor i el tracte amb les persones, on mica en mica 
vas sentint la força de l’Amor que et mou per dins i et fa sortir a 
l’encontre de l’altre, tal com Jesús va fer. 

 

Com ja sabeu, el 18 de novembre, seré ordenat diaca al servei de 
l’Església, en particular de l’església diocesana de Sant Feliu de 
Llobregat, cridat a no buscar els interessos personals, sinó a buscar el 
bé i edificar el Regne de Déu, no refiant-me de les meves forces sinó de 
la gràcia de Déu que m’impulsa a ser instrument d’evangelització. 

 

Finalment, us demano, si us és possible, que m’acompanyeu aquest 
dia tant important i que continueu pregant per mi perquè sigui un bon 
servidor i sigui capaç d’estar present en les necessitats d’avui de 
l’Església. 
 

Jordi Mondragon Bricullé 

 
 

 PREGÀRIA JOVE 
Avui diumenge, 28 d’octubre, a les 19 hores, a la capella del 
Santíssim. Estona de pregària a l’estil de Taizé amb tots els joves. 
 

 DIJOUS, DIA 1: SOLEMNITAT DE TOTS SANTS 
   Misses: vigília (dimecres) a les 20h. Dia (dijous): 9h. i 12:30h. 

 

 DIA 2: COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS  
   Misses: 8 matí, 12h: (cementiri, capella dels màrtirs) i a les 20h. 

 

 ANADA AMB AUTOCAR A L’ORDENACIÓ DIACONAL DIA 18  
Sortida de la Pl. De la Vila: 4:30 de la tarda. 
Preu anada i tornada: 6 €. Apunteu-vos ja!  
 

 REUNIÓ DIOCESANA DELS RESONSABLES D’ECONOMIA 
Aquest dimarts, dia 30, a les 9 del vespre, hi haurà reunió dels 
responsables d’economia de les parròquies a la Casa de l’Església, a 
Sant Feliu de Llobregat. Es parlarà de les finances del Bisbat i la 
próxima col·lecta de Germanor, el dia 11 de novembre. 

 

 LES PARRÒQUIES TENEN LOTERIA DE NADAL 
Més que fomentar el vici del joc, fomentem l’ajuda a les parròquies! 
Participacions de 4 € + 1 € per la parròquia. Compreu-ne de les dues 
parròquies, no fos cas que... 
 

DIUMENGE VINENT, A 2/4 D’UNA: MISSA FAMILIAR 
 

 

LA HISTÒRIA OCULTA 
 

Segons Adam Smith, filòsof i economista escocès de finals del segle 
XVIII i que és considerat el pare del liberalisme econòmic, l’economia i 
la societat es mouen per interessos egoistes. Adam Smith deia que n’era 
un bon exemple el sopar que prenia cada nit. Si podia sopar, no era per 
la generositat o la benevolència del carnisser, del transportista o del 
forner, sinó pels interessos egoistes que els movien a l’intercanvi 
comercial. L’home econòmic és un depredador, racional i egoista. Per 
viure en societat cal saber gestionar i aprofitar aquests interessos en 
benefici propi. Per a Adam Smith tota la cadena de producció actua per 
interès propi. 

 

Quan Adam Smith escrivia tot això sobre l’interès personal, oblidava 
que durant tota la seva vida havia pogut sopar gràcies a la generositat 
de la seva mare, que dia rere dia cuinava per a ell de manera 
desinteressada. Adam Smith va viure amb ella tota la seva vida, i era ella 
la que s’encarregava de les tasques domèstiques, de cuidar-lo, 
d’alimentar-lo. 

 

Paradoxalment, doncs, Adam Smith va  trobar espai i temps 
per  desenvolupar la seva teoria i per escriure la seva obra monumental 
entorn a l’egoisme humà i a l’interès propi, gràcies al desinterès i a la 
silenciosa generositat de la seva mare. 

 

Penso que és un bon exemple de l’altra cara de la història, de la 
història oculta. Tothom coneixia Adam Smith i les seves teories. Ben pocs 
coneixien la mare de Smith i les seves pràctiques. La Història ha parlat 
de les forces lligades a l’interès propi, i no de forces fonamentals com 
l’amor, sense les que no existiria la societat tal com la coneixem. 

 

La mare d’Adam Smith em fa pensar en els valors de l’Evangeli. Estic 
convençut que els creients hem escrit i seguirem escrivint moltes pàgines 
d’aquesta història oculta. En tot cas, estem cridats a seguir-les escrivint 
de manera anònima, silenciosa, oculta. 

 

Joan Ferrés i Prats 


