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Diumenge 31 de durant l’any.          3 DE NOVEMBRE DE 2019. Nº 39           
 

DIUMENGE VINENT, DIA 10:  
COL·LECTA DE GERMANOR 

“AMB TU SOM UNA GRAN FAMÍLIA” 
Col·labora amb la teva parròquia 

 

  Dir que l’Església és la família dels fills de Déu és una gran veritat, però 
l’afirmació és freda i distant. En canvi dir que “amb tu som una gran 
família”  afirmem que  formem part de la família i que gràcies a la teva 
implicació la família queda enriquida. Ens referim a la importància de 
tots i a l’enriquiment del poble de Déu en general i dels laics en 
particular. Els fidels laics implicats en l’Església fan que l’Església deixi 
de ser una massa amorfa i passi a ser una gran família, on tots hi tenim 
un paper important. 
Sentir-nos implicats en l’Església ens farà estimar-la i, per tant, ajudar-
la en tot, també en el seu sosteniment econòmic. Això és el que ens vol 
recordar, cada any, la Jornada de Germanor amb la seva col·lecta 
especial. I més ara que comencem a tenir  un problema greu: cada 
vegada es fa més difícil el sosteniment de les nostres parròquies, i això, 
malgrat la bona voluntat dels feligresos i els esforços de molts per 
pal·liar la davallada d’aportacions. 
En la reunió que assistírem al Bisbat amb els qui porten l’economia en 
les parròquies unes quantes coses ens varen quedar clares: 
1. Gràcies a tots els qui col·laboreu sempre en la parròquia, sigui quina 

sigui la quantitat donada. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 
        Emilio Bajo i Dolores Sanjuán.                                           
 

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. 
 

Dilluns dia  4.- Sant Carles Borromeu, bisbe. 
Vespre.-  Conxita Aguilera (17 aniv.) i espòs Joan. / Carlos Valls Nolla                                  
 

Dimarts dia 5.- Sant Zacaries i santa Elisabet, pares de Sant Joan Baptista.  
Matí.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich. 
Vespre.-      Antonio Vendrell i Parés                     
 

Dimecres dia  6.- Sant Pere Poveda. 
Matí.-       Enric Perals Aymerich                             
Vespre.-     Teresa Muñoz (12 aniversari) i difunts família Esteve  Duran                            
 

Dijous dia 7.- Beat Francesc Palau i Quer.  
Matí.- Miquel Reverter Estrada. / Climent Tuset Capdevila 
           Encarnació Aymerich Castellví. 
Vespre.- Jordi Arnabat Vives (6è. aniversari) i Miquel Siñol Poch (4t. aniver.) 
 
Divendres dia 8.- Santa Isabel de la Santíssima Trinitat, verge.  
Matí.-  Fidels difunts                          
Vespre.-  Acció de gràcies aniversari casament Pere i Assumpció                 
 

Dissabte dia 9.-  Dedicació de la Basílica del Laterà. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Francesc Esteve (natalici) i esposa Lola Duran. 
       Anton Galofré i Conxita Casas i Miquel.                                           
 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE XXXII DE DURANT L’ANY 
9h.-      Família Planas Tuset          
12:30h.-   Difunts família Munné Rigol 
      Maria Montserrat Lunes Borrell (1r. aniversari)    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 

 



2. Gràcies als qui porteu els comptes i esteu als Consells d’Economia 
perquè el vostre treball és un veritable servei a la causa de l’Evangeli. 

3. Reviseu si en la vostra aportació econòmica esteu donant d’una 
manera responsable, segons les vostres possibilitats i si podeu 
augmentar la vostra aportació, donades les circumstàncies difícils de 
les economies parroquials i diocesanes. 

4. En la vostra declaració de renda, no oblideu mai de posar la X  a les 
caselles d’ajuda a l’Església catòlica i afers socials (Càritas també 
se’n beneficia). Això no significa cap despesa de més i, en canvi, 
significa una quantitat important que es reparteix entre totes les 
diòcesis. 

5. Les subscripcions a les parròquies signifiquen una aportació 
responsable i segura que beneficia a les parròquies i bisbat. I les 
quantitats desgraven en la Declaració de la Renda.  

6. Cada vegada més hi ha a les parròquies (la nostra ja ho té des del 
juliol) la possibilitat de poder fer una aportació a través de les 
targetes bancàries d’una manera senzilla, ràpida i immediata. Tot  és 
facilitar la nostra aportació... 

 

Amb aquesta presa de consciència disposem-nos a ser generosos en la 
col·lecta de Germanor de diumenge vinent i a implicar-nos més en la 
nostra parròquia: Amb tu som una gran família!          

 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 AVUI: BAPTISME DE LARA LUCENA MARTIN. PER MOLTS ANYS!  
 

 AVUI, DIUMENGE, REUNIÓ DE PARES DE CONFIRMACIÓ 
A les 6 de la tarda al Casal. 

 

 TROBADA DE PARES/MARES DE SEGON CURS DE 
CATEQUESI: VENIU I COMPARTIM 
Dissabte vinent, dia 9, a les 18,45h, al Casal. Compartim piscolabis 
i punts de vista interessants sobre els fills, la fe, paper dels pares...  

 

 MISSES FAMILIARS  DEL MES DE NOVEMBRE 
Dies 10 i 24, a les 12,30h. amb la participació d’infants i famílies 
dels dos cursos de catequesi i Confirmació. 
 

 NOVEMBRE, MES VOCACIONAL 
Amb el lema “Val la pena arriscar la vida per Crist” se’ns 
proposa durant el mes de novembre reflexionar, valorar i pregar 

entorn la vocació cristiana. Tots som cridats per Déu a la vida 
cristiana i cal respondre amb generositat. Un  suggeriment se’ns 
proposa: la cadena de  pregària per les vocacions, a nivell de totes 
diòcesis catalanes. Al nostre bisbat ens toca els dies 9, 19 i 29 de 
novembre. 
   

 XIV JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
De l’11 al 14 de novembre, a la Casa de l’Església, de 21h a 22,30h. 

 

FER I DESITJAR FER 

Recordo que quan era adolescent em preguntava amb una certa 

estranyesa: «Per què hi ha un manament que ens prohibeix robar i un altre 

que ens prohibeix desitjar els béns dels altres? Per què n’hi ha un que ens 

prohibeix tenir relacions sexuals fora del matrimoni i un altre que ens 

prohibeix desitjar tenir-les? Desitjar no és fer! Per què ha d’estar prohibit?». 

Hi he tornat a pensar ja de gran, però no en el marc de l’església, sinó en 

el de la feina. Ara sé que les persones ens anem transformant contínuament 

a nosaltres mateixos no només a partir del que fem, sinó també a partir del 

que pensem, del que sentim i del que desitgem. Sé, en concret, que la 

ment humana utilitza (i, per tant, va reconfigurant) les mateixes àrees 

cerebrals quan fem una cosa que quan la pensem, la visualitzem o la 

desitgem. 

Un exemple. Si un atleta s’entrena (és a dir, fa exercici físic) de 

manera reiterada, és evident que millora les habilitats físiques i mentals 

relacionades amb aquell exercici. Però si reiteradament s’imagina a ell 

mateix fent amb perfecció un exercici físic, també millora les seves 

habilitats. Les seves connexions cerebrals es van transformant tant quan fa 

l’exercici com quan s’imagina que el fa. 

Ser conscient d’això és molt important per a l’àmbit de la fe, no 

només de cara als comportaments negatius, com els dels manaments 

esmentats, sinó també per als positius, com pot ser la pregària. 

En la pregària jo no faig, en el sentit que no actuo físicament.  Però 

la pregària em va transformant en relació amb tot allò que penso, que 

sento, que desitjo. Si demano a Déu que m’ajudi a perdonar, surto de la 

pregària una mica més predisposat a fer-ho. Si li demano que m’ajudi a 

comprometre’m, en surto una mica més a prop del compromís i de l’acció. 
 

Joan Ferrés Prats 
 


