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DONEU-NOS L’ALEGRIA 
 

Aquest és el lema de la Romeria que se’ns planteja per a aquest any 
des del Santuari de Montserrat. És una petició que fem a Maria, sigui 
quina sigui la nostra situació. Per a nosaltres avui també és un dia 
d’alegria per l’Ordenació presbiteral del nostre diaca Jordi. Ens 
convenen, als cristians, moments d’alegria com els que viurem. Una 
alegria que va més enllà de si l’hem conegut, de si se’ns ha fet un bon 
amic nostre, de si ha treballat a la nostre parròquia... És l’alegria pel 
regal d’un nou prevere que amb el seu ministeri continuarà l’obra de 
salvació iniciada per Crist. L’alegria per un testimoni de vida d’entrega a 
Jesús i als germans. L’alegria perquè Déu continua cridant, i la seva crida 
troba una resposta generosa. L’alegria per poder viure la vida com un 
do de servei als altres, de germanor, d’amor entregat. 

Evidentment que quan el cridat ens és conegut, ens és un amic, un 
col·laborador, algú de casa,  l’alegria és més gran! Tota la grandesa i el 
tresor de la vocació ens arriba humilment en un rostre proper, que riu i 
plora amb nosaltres, que ens ensenya a pregar amb el cant i la guitarra, 
amb la pregària de l’Església i principalment  amb la celebració de 
l’Eucaristia i l’administració dels altres sagraments. Farà així que la bona 
notícia de l’amor de Déu es faci realitat a través del seu ministeri. 

Doneu-nos, Senyor, la fe, per poder copsar l’alegria fonda i la bellesa 
d’aquesta celebració. I doneu l’alegria que ve de la fe als qui seran 
ordenats, i a nosaltres també l’alegria de Maria perquè... el Senyor 
continua fent meravelles. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 21.- Sant Mateu, apòstol i evangelista. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Isabel Biscarri i espòs Julià i filla Anna. 
      Joan Matas, Annita Ferrés i Mª Dolors Balcells. 
      Esposos Leobardo Londoño y Adelia Gallego.                                           
 

Diumenge dia 22.- DIUMENGE 25 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Família Martí-Tuset.              
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich.  
    Esposos Isidre Prats i Maria Almirall 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 23.- Sant Lli, papa. Sant Pius de Pietrelcina , prevere caputxí. 
Vespre.-  Mn. Joan Batlles i Alerm.                                   
 

Dimarts dia 24.- Mare de Déu de la Mercè.  
Matí.-  Mercè Roca i esposos Anton i Mercè. 
Vespre.-  Carmen Roget Pumarola.                         
 

Dimecres dia 25.- Sant Dalmau Moner, religiós dominicà. 
Matí.-  Missa                    Vespre.-  Enric Perals Aymerich.                               
 

Dijous dia 26.- Sants Cosme i Damià, germans màrtirs de Síria.  
Matí.-  Manel i Lourdes. 
Vespre.- Joaquim Llopart i pares. 
 
Divendres dia 27.- Sant Vicenç de Paul, prevere, fundador dels Paüls.  
Matí.- Missa.                           Vespre.-   Concepció Ferrés Boltà (15è. aniversari)               
 

Dissabte dia 28.- Sant Venceslau, màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
12 h. al cambril de Montserrat: Família Morral i Víctor Aguilar. 
Vespre (festiva).- Acció de gràcies  ordenació diaconal de Mn. Xavier, Mn. 
Manel i Mn. Vicenç  /Francisco Riera i esposa Àngela /  Miquel Reverter 
Estrada / Joan Marcè Rigol i intencions de la família.                                          
 
Diumenge dia 29.- DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY. Els sants Arcàngels.  
9h.-     Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita / Miquel Font 
i Engràcia Sagristà i Julià Ferrés i Isabel Biscarri / Difunts família Morral 
Ferrés.           
9:15h. a Montserrat: Maria Herrero i Pere Cerdà. 
12:30h.-  Ramón Parellada i Família. 
     Lluís Aracil / Isidre Rigol.    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 



L’ordenació presbiteral, la Romeria a Montserrat el proper cap de 
setmana, la Missa Nova a la nostra parròquia el diumenge 6 d’octubre i 
fins i tot el comiat del Jordi per anar allà on el bisbe l’envia pot ser viscut 
com un motiu de joia perquè es compleix  una pàgina de l’Evangeli: avui 
Jesús continua enviant els seus missatgers!  i per això preguem: que  a 
Vós, oh Déu vivent, pugi un cant de glòria: Al·leluia!  
 

Mn. Antoni Roca   

 
 
 

AVUI, DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE, A LES 18 H., A 
L’ESGLÉSIA CATEDRAL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, EL 
BISBE AGUSTÍ CORTÉS SORIANO ORDENARÀ DE 
PREVERES: 
 

MN. JAVIER OJEDA 
MN. JORDI MONDRAGÓN 

 

     En donem gràcies a Déu i preguem pel seu ministeri d’apòstols 

i deixebles al servei de l’Evangeli en bé del Poble de Déu i tantes 

persones que aniran trobant en el seu camí. 
 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Carles Sargatal Caraballo, que morí el 
passat dia 15, a l’edat de 79 anys. Que descansi en la Pau i en l’amor 
del Senyor. 
  

 TOT A PUNT PER A PARTICIPAR EN LA ROMERIA A 
MONTSERRAT 2019.  
Ja tenim els programes a disposició. També es va omplint l’autocar 
del diumenge i la inscripció al dinar de germanor (sortida a les 7,30 
de la Vailet). 

 Els actes comunitaris de la Romeria són els següents: 
  Dissabte, dia 28: 

10:15h.- Pregària del Sant Rosari (inici camí dels Degotalls) 
12h.- Missa al cambril de la Mare de Déu. 
16:30h.- Xerrada a l’hostatgeria: “La Qüestió social”, a càrrec de 
             Mn. Ramon Bosch, Delegat diocesà de Càritas. 
18h.- Rebuda de la Romeria a l’atri de la Basílica. 
22h.- Vetlla de pregària a Santa Maria, a la Basílica. 

 

  Diumenge, dia 29: 
9:15 h.- SANTA MISSA DE ROMIATGE 
10:30h.- fotografia del pelegrinatge a la plaça. 
12:15h.- Paraules del P. Abat a la Basílica 
14h.- DINAR DE GERMANOR al restaurant 
17h.- Viacrucis  (inici a la Pl. del Monestir) 
18h.- Comiat:  “És l’hora dels adéus...” 
 

Ens alegrem que els monitors de l’esplai participin el dissabte en la 
Romeria parroquial. 
 

 INSCRIPCIÓ A CATEQUESI I A LA CONFIRMACIÓ:  
Últim dia, dimecres vinent, al Casal, de 5 a 7 de la tarda.. 

 
 

 

DÉU COM A EXPERIÈNCIA 
 

Diu que en un poble hi havia dues persones que es deien igual, Joaquín 
González. Un era el capellà del poble. L’altre era el taxista. El destí va voler 
que tots dos morissin el mateix dia. El taxista va morir unes hores abans, 
va arribar al cel i Sant Pere el va acceptar, concedint-li un lloc de privilegi. 
El sacerdot va arribar-hi una mica més tard. Sant Pere també el va acceptar, 
però li va assignar un lloc una mica més modest. 
El sacerdot va protestar:  

- Jo m’he passat 70 anys de la meva vida predicant, mentre que 
el taxista conduïa molt malament, posava les persones en perill, 
pujava a les voreres, xocava sovint... 
Sant Pere li va replicar: 

- Mira, aquí ens hem acostumat a fer com vosaltres, a avaluar les 
coses per objectius i resultats. I durant els darrers 25 anys cada 
vegada que tu predicaves, la gent s’adormia, mentre que cada 
vegada que ell conduïa, la gent resava. 

M’ho puc prendre senzillament com un acudit, però també puc aprofitar 
el relat per qüestionar-me com a persona i com a cristià. El que em fa cristià 
no és el fet de pensar en Déu o sobre Déu, sinó el fet de viure experiències 
de Déu. En el millor dels casos, el sacerdot de l’acudit feia pensar sobre 
Déu, mentre que el taxista -ni que fos de manera involuntària- provocava 
en els seus clients experiències de Déu. No es tracta que Déu sigui un 
contingut en el meu pensament, sinó que sigui una experiència en la meva 
vida. 

A mi l’acudit em serveix, doncs, per prendre consciència que no sóc 
cristià quan penso en Déu, sinó quan el converteixo en experiència de vida. 
 

Joan Ferrés Prats 


