INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
Dissabte dia 28.- Sant Venceslau, màrtir.
Matí.- No hi ha missa.
12 h. al cambril de Montserrat: Família Morral i Víctor Aguilar. Acció de
gràcies 50 aniv. matrimoni Joan i Mª Teresa.
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./ Ramón Parellada i
Família./ Lluís Aracil. / Isidre Rigol.
12,30: Missa
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
Dilluns dia 30.- Sant Jeroni, prevere i dr. de l’Església / Santa Sofia, viuda.
Vespre.- Joan Pastor (27 aniv.) i esposa Eulàlia
Dimarts dia 1.- Santa Teresa de l’Infant Jesús, verge i dra. de l’Església.
Matí.- Difunts família Aymerich Castellví.
Vespre.- Rosa Rigol Miquel
Dimecres dia 2.- Sants Àngels de la Guarda.
Matí.- Difunts família Poch Casasampera
Vespre.- Antonio Vendrell i pares.
Dijous dia 3.- Sant Francesc de Borja, prevere jesuïta.
Matí.- Difunts família Ribas Ferrés.
Vespre.- Joaquim Llopart Guilera (capelletes de Maria Auxiliadora)
Divendres dia 4.- Sant Francesc d’Assís.
Matí.- Francesc Ribas Badosa
Vespre.- Antonio Campabadal.
Dissabte dia 5.- Témpores d’acció de gràcies i de petició.
Matí.- No hi ha missa.
16h: Missa inici de curs esplai.Vespre (festiva).Família Torredemer Roig. Conxita Casas i Anton
Galofré./ Julià Ferrés, Isabel Biscarri i filla Anna./ Pere Torres Rusinés (14
aniv.) i família.
Diumenge dia 6.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY.
9h.-Miquel Reverter Estrada./ Miquel Via.
12:30h.- PRIMERA MISSA DE MN. JORDI MONDRAGON.
Agustí Castells-Montserrat Roca.
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia.
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MARIA, CAUSA DE LA NOSTRA ALEGRIA
Escrit del Centre de Coordinació Pastoral del
Santuari de Montserrat amb motiu de les
propostes pastorals per a l’any 2019.
Alegra’t, tu, per qui esclatarà l’alegria!. Maria, en tota la nostra tradició
cristiana, resta associada a l’alegria, a la joia, a l’esclat d’una nova
esperança de veure rebrotar l’arbre que ja crèiem sec.
Santa Maria, causa de la nostra alegria; Santa Maria que, acollint el
Crist en el seu si, allibera la humanitat de tota tristesa.
Moltes vegades no donem a l’alegria la importància que es mereix, ni
a la nostra vida de cada dia, ni a la nostra vida de pregària. Amb els anys,
molts de nosaltres aprenem a no pensar en les dificultats, en les
frustracions, a passar-hi per damunt, però la tristesa que ens porten pot
anar quedant en nosaltres, com una boira que no ens deixa veure bé el
paisatge que tenim davant.
Combatre la tristesa, com ens ensenya la Mare de Déu, es basa en
tenir una bona relació amb el nostre món, amb el nostre entorn, una
relació tal com Déu la vol; i això significa, per exemple, una relació on el
que és meu o teu, té menys importància que el bé de tots dos; una relació
en la qual poso el que tinc al servei del que sóc, i del que són els altres.

Santa Maria, com contemplem en la santa Imatge de la Mare de Déu de
Montserrat, va deixar el seu bé més estimat, la seva alegria, el seu fill
Jesús, a les mans del món, perquè va saber respectar la seva llibertat, i
és per això que no el va pas perdre, sinó que el va recuperar dels llaços
de la mort. Maria, per la seva generositat, no va perdre allò que més
estimava, sinó que ho va rebre d’una manera nova, essent la primera
cristiana, i restant unida a Jesucrist. És així que la veiem a Montserrat,
alegre i vestida de llum igual que el nen que porta a la falda i que ha
engendrat per donar-nos-el.
Aprenem de la Mare de Déu a ser generosos, a combatre la tristesa tot
cultivant una vida segons l’Evangeli, i preguem-li que intercedeixi per
nosaltres, per tal que Déu, el nostre Pare, ens doni l’alegria, per revestirnos de la llum de Jesucrist i poder cantar l’Al·leluia a ple cor.

 DIUMENGE VINENT, DIA 6 D’0CTUBRE,
CELEBREM EL NOU PREVERE: MN. JORDI MONDRAGON
12:30h: Missa presidida pel nou prevere, amb la participació
del grup Ítaca.
Acompanyem-lo en la seva acció de gràcies. Agraïm la seva estada i
treball pastoral entre nosaltres i preguem perquè Déu beneeixi la
seva tasca pastoral a Piera i a totes les comunitats cristianes que
servirà.
En acabar: paraules de felicitació i de comiat i obsequi.


BAPTISME DIA 28
Ha rebut el sagrament de la vida cristiana l’infant Sergio Cuesta
Ramos. Benvingut a l’Església i que pugui conèixer el do de la fe!

 INICI DE CURS DE L’ESPLAI FLOR DE NEU
Dissabte vinent, 5 d’octubre, el Centre d’Esplai Flor de Neu, inicia el
nou curs amb ganes de gaudir de les tardes del dissabte amb les
activitats organitzades i compartir bones estones.
A les 16 hores hi haurà la missa d’inici de curs a l’església parroquial,
presidida per Mn. Jordi on també s’acomiadarà, seguidament
projecció fotografies de les colònies i campaments, presentació dels
nous monitors...
Els hi desitgem un bon curs, tot fent camí en l’educació en el lleure!

 DIUMENGE VINENT A LA TARDA, A LA CASA DE L’ESGLÉSIA:
XIII TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES
Començarà a les 17 h i s’adreça a tots els catequistes i animadors de
joves de les parròquies del nostre bisbat. Hi haurà una ponència sobre
les noves maneres de fer catequesi i acabarà amb la celebració
d’Enviament de catequistes per part del nostre Bisbe.

MONTSERRAT, ESPAI PRIVILEGIAT
Els que participem cada any en el romiatge pensem que Montserrat
és un espai privilegiat per gaudir de la natura, per compartir uns dies de
pau i serenor amb la família i amb els amics i, sobretot, per propiciar una
trobada més intensa amb Déu.
Per què ho pensem? Que Déu no és a tot arreu? Que no és el mateix
a tot arreu? Déu sí, però nosaltres no. Nosaltres no som pas els mateixos
en un lloc que en un altre. Ho sabem per experiència, i ara la ciència ho
corrobora. En una investigació feta a la Universitat de Michigan s’ha
demostrat que les persones que havien estat una hora passejant per un
parc tenien un estat d’ànim millor, una capacitat de concentració més gran
i una memòria de treball superior a les persones que havien estat una hora
passejant per un bulliciós centre urbà. L’entorn ens marca, ens condiciona,
ens canvia. I saber això és fonamental per gestionar la nostra vida en
general, però també la nostra vida de fe en particular.
Jesús ja era conscient d’aquests condicionants. Jesús triava la nit
per pregar. La fosca i el silenci l’ajudaven. I, tot i que llavors l’ambient era
infinitament més tranquil i menys sorollós que ara, se n’anava al bosc, a la
muntanya, a l’hort, al desert. Llocs privilegiats perquè predisposen l’ànima
a obrir-se al transcendent. El centre urbà i el soroll ens apropen als homes.
La natura i el silenci ens apropen a Déu.
Alguns ens podem considerar afortunats per poder gaudir aquest
cap de setmana d’un lloc privilegiat com Montserrat per experimentar Déu.
Els altres -i nosaltres mateixos la resta dels dies de l’any- estem obligats a
cercar, en la nostra vida quotidiana, llocs i espais privilegiats que ens ajudin
a fer present un Déu que és arreu, però que el soroll i el brogit no ens
deixen sentir ni experimentar.
Joan Ferrés Prats

