
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES
 

Dissabte dia 16.- Santa Margarida d’Escòcia, reina i Sant
verge.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Marta Fortuny i Colet i el seu marit Lluís i fill Isidre en 
el seu 29è aniversari. / Esposos Josep Mª Siñol i Montserrat Rocher. / 
Josep Pi Pallerola (5è aniversari) i esposa Juanita Puigdomènech.
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE XXXIII DE DURANT L’ANY 
d’Hongria. Sant Gregori Taumaturg, bisbe. 
9h.-  Missa.       
12:30h.- Dif. Magda Valls (36è aniversari) i Joan Cuadrado,  
    en acció de gràcies per l’aniversari de naixement.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  18.- Sant Romà d’Antioquia, màrtir. 
Vespre.-  Missa.  
 

Dimarts dia 19.- Sant Abdies, profeta. 
Matí.- Missa. 
Vespre.-Missa.                          
 

Dimecres dia  20.- Sant Eustaqui, màrtir. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Antonio  Pastor i Margarita Mayor.                                
 

Dijous dia 21.- Presentació de Santa Maria.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Montserrat Aymerich (25è aniversari) i espòs Pere López
 
Divendres dia 22.- Santa Cecília. 
Matí.- Família Martí – Tuset.                          
Vespre.- Missa.                  
 

Dissabte dia 23.- Sant Climent I, papa i monjo. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Francesc Folqué Margalef i esposa /Joan Marcè

    (5è aniversari) i intensions de la família.                                           
 

Diumenge dia 24.- FESTA DE JESUCRST, REI DE L’UNIVERS 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors / Joan Saperas i esposa Benita.
12:30h.- Joan Font i Montserrat Mèlich/ Isidre Prats (14è aniversari)
             i Maria Almirall.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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Diumenge 33 de durant l’any.
 

L’EXPERIÈNCIA D’ESTAR MALALT
 

La majoria dels mortals passen un moment o altre per aquesta situació. 
A vegades la malaltia esdevé molt greu, d’altres, per sort,
món que gira a l’entorn de la malaltia 
ingressos a hospitals, caigudes, gent impossibilitada, tanta gent afeblida 
per la vellesa, etc. etc. 
Tot això pensava aquests dies que
l’hospital, per urgències, per planta, haver de passar per uns dies de 
descans perquè així ho requeria la 
diagnosticat... 
De fet  no diré cap novetat, ni descobr
pa de cada dia... Pel capellà, pels qui
és una realitat amb la qual et trobes dia per altre
No obstant, una mica diferent és quan tu ets el malalt. 
visitar el malalt, li dones tots els consols i després te’n vas
cosa és quedar-te a l’hospital
acompanyat en un context que no és el teu, en un box que tot ell parla 
de provisionalitat, on els malalts estan atapeint aquells espais on, 
malgrat tot, una colla de metges, infermere
fent els seus serveis...    
En el seu interior, si el malalt no està greu i té capacitat per raonar, 
pensa en ell i el seu entorn: el do i la fragilitat de la salut!
reflexió en la pròpia caducitat: la majoria de gent que trobes a urgències 
són gent gran que estan –estem
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L’EXPERIÈNCIA D’ESTAR MALALT 

La majoria dels mortals passen un moment o altre per aquesta situació. 
A vegades la malaltia esdevé molt greu, d’altres, per sort, no tant. El 

de la malaltia és ampli i divers: operacions, 
ingressos a hospitals, caigudes, gent impossibilitada, tanta gent afeblida 

Tot això pensava aquests dies que, per malaltia, m’ha tocat passar per 
’hospital, per urgències, per planta, haver de passar per uns dies de 
descans perquè així ho requeria la pneumònia que m’havien 

cap novetat, ni descobriré les “Amèriques”. És el nostre 
pa de cada dia... Pel capellà, pels qui es dediquen al servei de la salut, 

la qual et trobes dia per altre. 
No obstant, una mica diferent és quan tu ets el malalt. Una cosa és 
visitar el malalt, li dones tots els consols i després te’n vas, i una altra 

hospital amb la teva malaltia, sol o ben 
acompanyat en un context que no és el teu, en un box que tot ell parla 

, on els malalts estan atapeint aquells espais on, 
, una colla de metges, infermeres, personal de neteja van 

En el seu interior, si el malalt no està greu i té capacitat per raonar, 
do i la fragilitat de la salut! També fa una 

reflexió en la pròpia caducitat: la majoria de gent que trobes a urgències 
estem- més exposats a contraure malalties. I 
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vénen al cap preguntes com ara: si ve el cas, hi estarem preparats? 
¿Sabrem passar de la rebel·lió a viure en pau el que la vida ens depari? 
La fe ens fa viure amb confiança i esperança... i també bon humor per 
encarar les “cosetes” que van sortint pel camí. 
Més reflexions encara: Gràcies al servei dels nostres hospitals i els seus 
servidors!. En general trobes gent magnífica, gent amb vocació. També 
és d’admirar la gent que acompanya el malalt: potser l’esposa, els fills, 
els germans... En els box sents comentaris, converses... Hi ha tendresa, 
paciència, comprensió, sacrifici. Darrere potser hi ha famílies 
desestructurades, famílies amb molts problemes... però l’espurna de 
l’amor familiar es manté, i això fa pensar, i produeix admiració. 
També el propi malalt sent –és el meu cas- com una sensació 
d’indignitat per com la gent (la família, la feligresia, els amics, els 
companys en el ministeri) et mostra afecte, està prop teu, t’acompanya, 
prega per tu, es preocupa, et vol ajudar... Em surt de seguida un sincer 
“Senyor, no sóc digne...” i un “¿qui sóc jo perquè...?” , però a la vegada, 
és clar, em surt l’agraïment i el ferm propòsit de no defraudar ningú, 
segons les meves possibilitats, en el meu ministeri i servei als germans. 
 

Mn. Antoni Roca  
     

ACTIVITATS 
 

 REUNIÓ CONSELL D'ECONOMIA 
      Aquest dimarts, a les 7 del vespre, a la rectoria. 
 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
       Dijous vinent, dia 21, a les 9 del vespre a la rectoria 
 

 TROBADA DE PARES/MARES DE PRIMER CURS DE 
CATEQUESI: VENIU I COMPARTIM 

    Dissabte vinent, dia 23, a les 18,45h, al Casal. Compartim piscolabis 
    i punts de vista interessants sobre els fills, la fe, paper dels pares...  

 

 CELEBRACIÓ 50 I 25 ANYS DE MATRIMONI: DIUMENGE 1 
DE DESEMBRE, A LA MISSA DE LES 12,30. 
ELS INTERESSATS, APUNTEUVOS-HI! 

 

  BAPTISMES  
Aquest dissabte, dia 16, ha rebut el sagrament de la vida cristiana 
la nena Júlia Pujadas Campoy. Preguem per la nova batejada i 
l’enhorabona als pares. 

 

 TROBADA DE VISITADORS VOLUNTARIS DE LA PASTORAL DE 
LA SALUT 
Tindrà lloc el proper dissabte, 23 de novembre de les 10 a les 13,30 
h. a la Casa de l’Església (Sant Feliu). El tema, d’acord amb la 
Campanya del Malalt d’enguany, anirà entorn de com sabem 
acompanyar “en la soledat”. Ponència i treball en petits grups que 
ens ajudin a captar què va bé i què molesta en la relació amb els 
malalts. 
Hi sou convidats, especialment els qui ateneu espiritualment els 
malalts i tots els qui per diversos motius esteu en contacte amb el 
món de la malaltia. 

 
 

L’EVANGELI I LA PAU. 
Digueu-me si no és sorprenent llegir seguides totes aquestes cites 

evangèliques:  «I a la terra pau als homes que Ell estima» (Lc2, 14). «La 
teva fe t’ha salvat. Ves-te’n en pau» (Mc5, 34). «La teva fe t’ha salvat. 
Ves-te’n en pau» (Lc7, 50). «Estimeu els vostres enemics i feu bé als qui 
us odien» (Lc6, 27). «Deixa que el teu servent se’n vagi en pau» (Lc2, 
29). «Quan entreu en una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa”» 
(Lc10, 5). «Jesús els digué: “Pau a vosaltres”» (Jn20, 19). I els digué: 
Pau a vosaltres (Lc24, 36). «Els tornà a dir: “Pau a vosaltres”» (Jn20, 21).  
I encara: «Tant de bo que en el dia d’avui també  tu haguessis 

reconegut allò que et donaria la pau» (Lc19, 42). «Us he dit tot això 
perquè en mi trobeu la pau» (Jn16, 33). «Vés primer a fer les paus amb 
el teu germà» (Mt5, 24). «Que els vostres cors s’asserenin i no temin» 
(Jn14, 27). «Us deixo la pau, us dono la meva pau» (Jn14, 27). «Si algú 
et pega en una galta, para-li també l’altra» (Lc6, 29). «Feliços els qui 
treballen per la pau» (Mt5, 9).   
Digueu-me si a l’Evangeli hi ha alguna realitat de la que es parli més que 

de la pau. El sorprenent, però, no és això. El més sorprenent és el 
contrast entre un evangeli que parla tant de la pau i uns cristians que en 
parlem tan poc. El més xocant és que no ens hàgim pres la pau com un 
manament, que no l’hàgim convertit en un component fonamental de la 
fe cristiana. 
A la llum d’aquestes cites evangèliques, sento la necessitat d’incorporar a 
la meva pregària i al meu examen de consciència l’exigència de ser una 
persona de pau. Em pregunto: Visc en pau amb mi mateix, amb els altres, 
amb Déu? Sóc sembrador de pau? 
 

Joan Ferrés Prats 


