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“ORATORI” 
 

Un oratori és un edifici religiós –normalment petit- destinat a la pregària 
i a la celebració de la missa, que no reuneix els requisits d’una església 
parroquial. Lloc d’ “oració”, com indica el seu mateix nom. Els tanatoris, 
per exemple, normalment tenen el seu oratori... 
Avui en parlem perquè també en la catequesi es va imposant cada dia 
més la necessitat que els infants facin l’experiència de pregar, i pregar 
en el context d’un lloc que tot li parli de la proximitat i presència de 
Jesús. 
Les catequistes de la nostra parròquia, que ja feien aquest bon exercici 
de portar els infants algun dia a l’església i pregar davant del Santíssim 
Sagrament, ara s’han proposat de fer-ho més periòdicament i de fer-ho 
amb el que s’anomena estil “Oratori”. Exactament, què és? És una 
experiència en la qual acompanyem els més petits davant el Senyor, 
afavorint-hi una trobada amb Jesús a través de l’oració. Dues 
experiències:1. La trobada amb Jesús que ens diu: “deixeu que els 
infants vinguin a mi” i 2. La pregària: no es tracta d’ensenyar als nens 
com es fa l’oració, sinó de compartir amb ells la fe, aprendre d’estar amb 
el Senyor,  escoltar que Ell ens parla, i parlar-li nosaltres a Ell, no tant 
amb fórmules, sinó amb el que en diem la pregària que surt del cor... 
Exemples?: “Gràcies Jesús perquè m’estimes molt”, “Jesús t’estimo”, 

Plaça de Sant Jordi, 4-6                                                                 Telf. 93 656 02 01 
08620 Sant Vicenç dels Horts                           Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
w ww. vidaparro qu ia l .cat             santvicenc685@bisbatsantfe l iu .cat  

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 26.- Sant Llucià, màrtir.   
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Isidre Marcè Prats i Magdalena Ferrer Aymerich.                                            
 

Diumenge dia 27.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.                
12:30h.- Eucaristia d’inici de curs de Catequesi  
    Joan Font i Montserrat Mèlich / Joaquim Llopart i pares./  
    Isidre Prats i Maria Almirall.       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 28.- Sant Simó i Sant Judes, apòstols 
Vespre.-   Maria Pi i Magí Casals.                                  
 

Dimarts dia 29.- Sant Narcís, bisbe de Jerusalem 
Matí.- Difunts Font Oriol 
Vespre.-    Família Casals Vacarises                       
 

Dimecres dia  30.-  Santa Zenòbia, màrtir,  
Matí.-  Difunts Canals Roig                                  
Vespre.-    Família Pi-Oliveras                              
 

Dijous dia 31.- Sant Quintí, màrtir.  
Matí.-  Família Rigol Roig 
Vespre.-  Montserrat Prat 
 

Divendres dia 1.-  TOTS SANTS  
9,00 h.- Jaume Presas Gil. 
   Esposos Vicenç i Carme./  
   Difunts Pastor-Font                          
12,30h.-  Mn. Jaume Berdoy.               
 

Dissabte dia 2.- COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 
Matí, a les 12,00 al Cementiri, a la capella dels màrtirs:  
               Per tots els fidels difunts. 
Vespre (festiva) 20,00h.- Família Torredemer Roig. 
       Joan Costa Ubach 
       Difunts família Parés-Cuyàs                                           
 

Diumenge dia 3.-  DIUMENGE XXXI DE DURANT L’ANY 
9h.- Irene Barza Parera./En acción de gracias.                 
12:30h.-   Felip Roig i Roig . 
       Agustí Castells i Montserrat Roca. 
        Martí Roig i Roig   
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 

 



“Jesús tu ets el nostre amic, vull estar amb tu”, etc. Oratori amb nens 
és una visita de Jesús als nens com a nens. Un petit “miracle” que Jesús 
s’acosti a ells. Una trobada que els grans mirarem –recordant l’escena 
evangèlica- de no impedir, sinó que la facilitarem. 
No cal dir que en fer-se a la capella del Santíssim, sense que perdi la 
intimitat i sempre pensant amb els nens, els pares poden acompanyar-
los, fent, ells també, aquesta pregària senzilla, humil, sincera, que surt 
del cor, com la del publicà de l’Evangeli que avui la litúrgia ens proposa: 
“Déu meu, sigueu-me propici que sóc un pecador”. 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 FESTA DE TOTS SANTS:  
DIVENDRES VINENT, DIA 1 DE NOVEMBRE  
 Dijous, missa de vigília, a les 20 h. 
 Divendres, misses a les 9 i 12,30 h. 
 La Televisió Local transmetrà en directe la missa de les 12,30h. 
 

 DISSABTE, DIA 2:  
COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 

Al matí, a les 12 h. missa de difunts al Cementiri, davant la capella 
dels Màrtirs. 
Al vespre, a les 20 h. missa de vigília amb un record pels fidels 
difunts. 
 

 BAPTISME: AQUEST DIUMENGE, DIA 27 
El nen Ian-David Coello García rebrà el sagrament del Baptisme. 
Felicitem la seva família i preguem per ell, que pugui conèixer, 
estimar i seguir Jesús. 
 

 NOU PREVERE ADSCRIT A LA PARRÒQUIA:  
Mn. Mario Pardo ha estat nomenat vicari de Santa Eulàlia de Pallejà, 
on hi residirà amb Mn. Manuel Roig, el rector. També té el 
nomenament d’Adscrit a les parròquies de Sant Josep i Sant Vicenç, 
de Sant Vicenç dels Horts. 
Això vol dir que podem comptar amb la seva col·laboració entre 
nosaltres, i també al servei del nostre arxiprestat. Benvingut! 

 

 REUNIÓ DIOCESANA DELS RESPONSABLES PARROQUIALS 
D’ECONOMIA: dimecres vinent, dia 30, a les 9 del vespre al Bisbat. 

 

 VENDA DE CASTANYES I MONIATOS  
Per Tots Sants i cap de setmana, a la plaça, a càrrec del Centre d’esplai. 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Pedro Pérez Álvarez, que morí el passat dia 24, 
a l’edat de 59 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

 

UN MIRACLE 
A l’Eucaristia en la que vaig participar el diumenge passat, una 

parella, devota de la Mare de Déu de Lourdes, celebrava els cinquanta anys 
de matrimoni. Una colla de nens i de joves varen llegir les pregàries dels 
fidels. N’hi va haver una que em va cridar l’atenció de manera especial. Feia 
així: «Preguem pels més petits. Que la Mare de Déu de Lourdes ens 
concedeixi el miracle d’acceptar les adversitats». 

Em va impressionar. Era una pregària que tocava el cor del misteri 
pasqual, el nucli de la fe cristiana. I, per altra banda, estava feta amb una 
cura extraordinària. No hi sobrava ni hi faltava cap paraula. Em va sobtar 
de manera particular que utilitzessin la paraula «miracle». És que és un 
miracle que els cristians siguem capaços d’acceptar les adversitats? O el 
que és un miracle és que siguin capaços d’acceptar-les els més petits? 

Trobo que totes dues interpretacions són vàlides i, a més, 
provocadores. Però encara se m’acut una tercera interpretació, que per mi 
és la més vàlida i profunda: si acceptem les adversitats, es produeix un 
miracle. Jesús va acceptar l’adversitat de la creu i es va produir el miracle 
de la resurrecció. Cada vegada que acceptem amb serenor una adversitat, 
experimentem el miracle de la transformació, de la vida nova, del 
creixement interior. 

A la meva edat puc afirmar que el millor que m’ha passat a la vida 
ha estat conseqüència de situacions que en un primer moment em van 
semblar adverses. Per això, he fet meva aquella pregària: «Mare de Déu 
de Lourdes, concediu-me el miracle d’acceptar les adversitats». 

Per descomptat, acceptar-les em continua costant, però sé que seré 
capaç de fer-ho si Jesús és per mi no només un model al que vull imitar, 
sinó sobretot una força interior que m’impulsa a fer-ho. 

Joan Ferrés i Prats 


