
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Sant Lleó el Gran, papa i doctor de l’Església.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Manuel Gisnero Sanabria (2 mesos).                                           
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY. Sant Martí de 
Tours, bisbe. 
9h.- Manel Font Mestre.            
12:30h.- Difunts de la família Munné Rigol. 
   Maria Poch i espòs Joan Mèlich i fill. 
   Manuel Clajer i esposa Inés / Isabel Albacete. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 12.- Sant Josafat, bisbe i màrtir.  
Vespre.- Difunts Prat-Salvans. 
 

Dimarts dia 13.- Sant Leandre, bisbe. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa.                          
 

Dimecres dia 14.- Sant Serapi, primer màrtir mercedari. 
Matí.- Jaume Tuset Berenguer (aniversari mort).                                   
Vespre.- Missa.                                 
 

Dijous dia 15.- Sant Albert el Gran, bisbe i Doctor de l’Església. 
Matí.- Josep M. Aymerich Costa. 
Vespre.- Esposos Josep Pi (4t. aniversari) i esposa Juanita. 
 

Divendres dia 16.- Santa Margarida d’Escòcia, reina. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Missa.                  
 

Dissabte dia 17.- Sant Santa Isabel d’Hongria, princesa viuda.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Marta Fortuny Colet (28è. aniversari) i família. 
     Josep Maria Siñol i esposa Montserrat Rocher.                       
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY. Sant Romà, 
màrtir. 
9h.- Antoni Garcia (3r. aniversari). 
  Planas-Tuset / Manel Font Mestre.               
12:30h.- Mn. Jaume Berdoy Alemany / Magda Valls.       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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FELICITACIÓ I PREGÀRIA 
 

Felicitem en Jordi Mondragon. Diumenge vinent rebrà l´Orde del 
diaconat. Fa un pas important en el camí vers el sacerdoci. Comença el 
seu ministeri al servei de la Paraula, de l´Eucaristia i dels germans. 

Amb aquest pas, es dóna també l´acceptació del celibat en la seva 
vida, com un camí de donació a Déu i de disponibilitat envers els germans. 
El felicitem i l´encoratgem. La crida al celibat no és una crida estranya. Es 
tracta d´un estat de vida molt apreciat en l´Església, des de sempre. Crist 
fou cèlibe, i això ha fet que molts se sentin cridats a imitar-lo en aquest 
estil de vida, i l´Església el continua proposant i fins i tot demanant als qui 
crida al ministeri sacerdotal. 

El seu pas fa pensar. No és renúncia a l´amor. És estimar molt i 
tothom, amb un cor indivís, en un camí de disponibilitat i despreniment 
que ens acosta  al cor del missatge cristià. No tothom hi és cridat. Es 
tracta d´una manera nova i excel.lent de consagrar-se a Crist que 
enriqueix el conjunt del poble de Déu, ja que esdevenen enmig dels 
germans com un signe que Déu ha de ser estimat per damunt de tot i 
servit en tot i amb preferència a tot. El celibat per causa del Regne del cel 
al servei de Déu i els homes esdevé un signe d´aquesta consagració. 
El seu pas fa pensar. Quan som temptats a viure al marge dels altres, 
"passant" dels altres o, pitjor, dominant-los o trepitjant-los, hi ha el gest 
d´una persona que ens parla de servei. I d´un servei que sovint no 
desvetlla grans entusiasmes avui: el servei a l´Església i la col.laboració 
envers el bisbe, amb promesa d´obediència. Servei, Església, pastors... 
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són realitats cridades a conjuminar-se harmoniosament, i  no a enfrontar-
se. 

El seu pas ens porta a pregar per ell. Que sigui un bon treballador de 
l´Evangeli. Que tingui coratge i que encoratgi sempre. Que el seu 
comportament fidel inviti a la fidelitat. Que amb la seva proximitat a tots, 
als joves i infants, amb el cant, la música i la seva disponibilitat, encoratgi 
a molts, i Crist es valgui d´ell per fer nous deixebles i així la comunitat de 
Jesús  s´enforteixi més entre nosaltres. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

ACTIVITATS 
 

� DIUMENGE VINENT, ORDENACIÓ DIACONAL  
En Jordi Mondragon i Bricullé será ordenat diaca diumenge vinent, a 
les 6 de la tarda, a la parroquia de Sant Joan Baptista de Viladecans. 
L’autocar de la parroquia sortirà a 2/4 de 5 de la tarda de la Pl. de la 
Vila, per a tots els qui s’hi han apuntat. 
 

� VETLLA DE PREGÀRIA VOCACIONAL 
El proper dissabte, 17 de novembre, a les 21h. amb motiu de la 
Cadena de Pregària per les Vocacions i l’ordenació diaconal d’en 
Jordi. 

 

� AQUESTA SETMANA, DIES 12, 13, 14 i 15 A LES 21 H.: 
JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
El lema d’enguany és «Vocació i missió. Caminem junts com a 
Església». El programa previst és el següent: 

• Dilluns 12: «La Paraula de Déu, ànima de la vida cristiana. 
Sabem llegir la Bíblia?», a càrrec de Maria Claustre Solé 
Auguets, religiosa de la Companyia de Maria i professora. 

• Dimarts 13: «Utopies que no ho són. Reptes actuals de 
Justícia i Pau en el seu 50è aniversari», a càrrec del director de 
Justícia i Pau de Barcelona, Eduard Ibáñez Pulido. 

• Dimecres 14: «L’Església escolta els joves: el Sínode de la 
vocació i la missió», moderada per Amparo Gómez, delegada 
diocesana de Mitjans de Comunicació, amb la participació del 
Ramon i l’Eulàlia, matrimoni jove de Sant Vicenç dels Horts, 
l’Ignasi Segura, de Sant Boi de Llobregat, i el Jordi Mondragon, 
seminarista de Sant Vicenç dels Horts. 

• Dijous 15: «Caminem junts en Església: la sinodalitat», per 
part de Mn. Salvador Pié-Ninot, professor de Teologia i rector de 
Santa Maria del Mar. 
 

Sortida de davant la Plaça de l’església, a les 20:30 hores. 
Animem-nos a participar-hi! 

� REUNIÓ DE PARES SEGON CURS DE CATEQUESI INFANTIL 
Tindrà lloc el proper dissabte, 17 de novembre, a les 16:30 hores, al 
Casal parroquial. 
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Isabel Navarro García, de 87 anys, les 
exèquies de la qual se celebraren a la parròquia el passat dia 7. Que 
descansi en pau. 

 

� BAPTISME 
Avui, diumenge, rep el sagrament de la vida cristiana el nen Marc 
Lorenzo Estévez. L’enhorabona i la pregària per a ell i llur família.  

    

 

EL POSTUREIG 
 

El TermCat (Centre de Terminologia de la Llengua Catalana) va aprovar 
fa quatre anys aquest nou terme que els joves han popularitzat, referit 
sobretot a una voluntat davant les càmeres de fer-se veure, de figurar, de 
semblar el que no s’és. 

Però el culte a l’aparença no és cosa d’ara. Cinc segles abans de Crist el 
dramaturg grec Esquil ja deia que la majoria de les persones s’estimen 
més semblar que ser. I el postureig no fa referència només a la tendència 
a enganyar els altres. També ens enganyem a nosaltres mateixos. 
L’escriptor britànic Wystan H. Auden deia que  “la imatge de mi mateix que 
procuro crear-me per a estimar-me és molt diferent de la imatge que 
procuro crear en els altres perquè m’estimin”. 

L’Evangeli d’aquest cap de setmana ataca de front el postureig dels 
mestres de la llei, dels homes d’ordre. Les seves pregàries i les seves 
donacions eren postureig. I és clar que no volien només enganyar els 
altres per ser estimats. També es volien enganyar a ells mateixos per 
poder estimar-se. 

Jesús vol que ens purifiquem, que netegem el nostre interior, que 
siguem transparents, que revisem contínuament les intencions que mouen 
els nostres actes, fins i tot els que semblen més nobles o cristians. 

El fet de donar pot ser una mostra del fet que un es dona. És el cas de 
la viuda de l’Evangeli. Però també pot ser una excusa per no donar-se. És 
el cas dels mestres de la llei. O el que s’amaga darrera les queixes que fan 



moltes persones, sobretot dones, quan volen justificar per què el seu 
matrimoni no va bé: “Ell em dona diners, però res més”. 

Avui és difícil que els joves utilitzin la fe o l’església per fer postureig, 
però els grans encara tenim aquesta temptació. Jesús ens crida a ser 
lliures, a revisar i purificar contínuament les nostres intencions. 
 

Joan Ferrés i Prats 


