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Diumenge 24 de durant l’any.         13 DE SETEMBRE DE 2020. Nº 35            
 

NO ABAIXEM LA GUÀRDIA! 
 

Aquesta és l’advertència que ens ve de les autoritats sanitàries, de les 

administracions. Alerta! I sobretot ara que comencem una etapa 

important de més relacions per raó de l’inici del curs escolar i d’altres 

activitats que ens demanen que siguem curosos en les nostres relacions. 

Aquesta advertència penso que també ens va bé pel que fa a no abaixar 

la guàrdia  en relació amb la nostra pregària –personal i col·lectiva- 

davant la situació de malaltia i sofriment que encara estem patint. 

Algú, amb encert, em feia adonar que darrerament a la parròquia, en 

les nostres misses i pregàries, ja no pregàvem per aquesta intenció amb 

aquella intensitat que ho férem a l’inici de la pandèmia. És veritat! Ens 

hem relaxat... I ens hem oblidat d’aquella cita evangèlica de Jesús que 

diu: “pregueu i Déu us escoltarà”, i el mateix Sant Pau no para 

d’exhortar-nos en les seves cartes que preguem amb insistència i en tot 

moment. 

És veritat que també Jesús va dir: “Bé sap el vostre Pare de què teniu 

necessitat.” , però no està de més expressar davant el Pare allò que ens 

preocupa, i fer-ho comunitàriament per indicar no només els nostres 

interessos, sinó moguts per la caritat. La nostra pregària és d’intercessió, 

en nom de Crist, com ell mateix ens va ensenyar de fer. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Santíssim Nom de Maria.  
Vespre (festiva), 20 h.- MISSA FESTA PORTANTS DEL SANT CRIST. 
                       Dolores Prats i Josep Ferrés 

   Rosa Muñoz Almirall. 
      Josep Mata i esposa 
      Genís Sánchez i esposa                                         
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE 24 DE DURANT L’ANY 
9 h.- Missa.        
12:30 h.- Missa.    
 

Dilluns dia  14.- EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU 
Vespre, 20 h.- Funeral:  Marcelino Vilela  (+21 de marzo)                                
 

Dimarts dia 15.- Mare de Déu dels Dolors  
Matí, 9 h.- Josep M. Aymerich 
Vespre, 20 h.- Antonieta Llinàs Ferrés.                       
 

Dimecres dia  16.- Sant Corneli i Sant Cebrià, màrtirs. 
Matí, 9 h.- Joan Josep Giménez Pous i mare Rosa Pous. 
Vespre, 20 h.- Funeral: Mª del Carmen Flores Navarro (+1 de agosto) 
 

Dijous dia 17.- Sant Robert Belarmino, bisbe  
Matí, 9 h.- Joan Sánchez Aguilera 
Vespre, 20 h.- Víctor Aguilar (30 aniversari); Cenobia Habas (5è. aniversari) 
 
Divendres dia 18.- Santa Sofia i Santa Irene, màrtirs  
Matí, 9 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- FUNERAL: Josep Nicolau Camprubí ,dels mobles Dani, mort 
el 8 d’abril.  
 

Dissabte dia 19.- Santa Maria de Cervelló i Sant Gener.  
Vespre (festiva), 20 h.- Antoni Vendrell Mallol (2n. aniversari) 
   Família Ferrés Galofré.                                           
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE 25 DE DURANT L’ANY 
9 h.- Família Planas Tuset        
         Josep Casasampere (6è. aniversari)   
   
12:30 h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor. Oleguer Boloix. 

 

 

 



Tot em fa pensar que ens cal fer més present en la nostra pregària això 

que tant ens preocupa: els qui han mort, la salut pels qui estan 

ingressats, l’encert perquè ben aviat es trobi la vacuna. Que Déu també 

enforteixi i protegeixi a tots els treballadors dels centres sanitaris que 

ajuden als afectats. Que doni pau a tots els qui tenen por i estan 

preocupats, especialment les persones grans i les que tenen més risc de 

contraure la malaltia. Que qui està malalt tingui moments de consol, de 

més fe i d’esperança. 

Serà la nostra pregària personal i comunitària. No abaixarem la guàrdia! 
 

Mn. Antoni Roca.  

 
 
 PREPARACIÓ IMMEDIATA PER A LA PRIMERA COMUNIÓ 

Juntament amb l’inici del curs escolar iniciem la preparació 

immediata per la Primera Comunió que, per raó de la pandèmia va 

quedar aplaçada pel mes d’octubre. 

Així aquest dilluns comença la catequesi immediata de preparació. 

Hem fet les reunions de pares on s’ha explicat la normativa sanitària 

que haurem de seguir.  

Per la Primera comunió es podrà usar el 50% de l’aforament de 

l’església, segons la normativa actual. Això vol dir que hi haurà 

cabuda per unes 120 persones. Que segons el nombre de nens, 

tocarà a uns 18 o 20 convidats per família, més o menys. 

Comprendreu que, per aquest motiu, aquestes misses especials de 

Primera Comunió només hi podran participar les persones 

directament relacionades i convidades per les famílies. 
 

 FUNERALS PER DIFUNTS EN TEMPS D’ESTAT D’ALARMA 
 Marcelino Vilela: falleció el 21 de marzo, a la edad de 84 

años. Funeral lunes, 14 de septiembre a las 20 h. 
 

 Josep Nicolau Camprubí: morí el 8 d’abril a l’edat de 86 
anys. Funeral divendres, 18 de setembre a les 20h.  

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Dijous vinent, a les 21h. al Casal parroquial. 
 

 ESPAI DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns dia 14 a les 19.15h. 
 

 INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI 2020 – 2021 
Tindrà lloc al Casal parroquial els dimecres 16 i 23 de setembre de 
17h. a 19h. La inscripció tant per a catequesi de Comunió com de 
Confirmació. 

 

 

LES LLACUNES DE LA FE 
 

Aquest estiu, en una conversa informal -molt correcta, però apassionada- 

entre vàries parelles cristianes, vàrem discutir si era més a prop de 

l’evangeli una concepció de la fe centrada en la pregària i en la meditació 

o una abocada cap a l’acció i el compromís social. 

Com que totes les parelles estaven formades per persones amb un nivell 

més que acceptable de formació cristiana, al llarg de la conversa es varen 

anar desgranant una bona colla d’arguments en defensa de cadascuna de 

les dues postures confrontades. 

Cada argument que es presentava solia anar acompanyat per la 

corresponent cita evangèlica que, suposadament, li havia de donar força, 

solidesa.  

Va ser curiós comprovar que n’hi havia prou amb tenir un certa cultura 

religiosa per poder trobar a l’evangeli cites que justificaven punts de vista 

aparentment oposats. 

Va ser apassionant o decebedor? No va ser fa ser més tard, quan ja érem 

a casa, que em vaig adonar del meu error.  

Ara penso que a l’evangeli no m’hi hauria d’apropar cercant prioritàriament 

passatges que justifiquin les meves conviccions.  M’hi hauria d’acostar 

cercant sobretot passatges que m’obliguin a canviar, a revisar el meu punt 

de vista, a descobrir dimensions a les que no dono prou importància, cites 

que m’enriqueixin, que posin de manifest les meves mancances, que 

m’obliguin a convertir-me cada dia, a millorar, a créixer.  

Joan Ferrés Prats 


