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Diumenge 25 de durant l’any.        20 DE SETEMBRE DE 2020. Nº 36           
 

“SOU FELIÇ, VERGE MARIA” 
 

La proposta pastoral que se’ns fa des de Montserrat porta enguany 
aquest lema que se’ns proposa a tots els romeus del 2020: “Sou feliç 
Verge Maria, Vós que heu acollit la Paraula que és Llum per al món”. 

Un lema triat abans de la pandèmia del Covit 19, però que 
justament ens va bé perquè és una invitació a trobar l’autèntica felicitat 
justament també en aquesta vall de llàgrimes.   

Tant si participem de la Romeria com si no, acostem-nos a Maria 
perquè ens contagiï aquella alegria del cor que tant necessitem en 
aquests temps de por i d’incertesa que ens toca viure.   

Mn. Antoni Roca 
 

 

 
 

 89 ROMIATGE A MONTSERRAT  
Les precaucions que ens demanen les autoritats sanitàries i la tímida 
resposta dels fidels a participar en la Romeria d’enguany, ha portat 
a fer alguna simplificació en l’agenda de la Romeria. 
 No hi ha autocar el diumenge i no hi ha dinar comunitari al 
Restaurant. No hi participen les Romeries de La Palma i Corbera. 

 

      DISSABTE DIA 26: 
  . 10,30 h.: Rosari pel camí dels Degotalls (mascareta i 
                           distàncies entre els participants) 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.  
    Pere Vendrell i Font (9è. aniversari). Família Vendrell i Font. 
 

Dilluns dia  21.- Sant Mateu, apòstol i evangelista 
Vespre, 20 h.-   Esposos Leobardo Londoño y Adelia Gallego                                  
 

Dimarts dia 22.- Santa Digna, vg. I mr.  
Matí, 8 h.- Modesta Casas. 
Vespre, 20 h..-  Família Martí Tuset                         
 

Dimecres dia  23.- Sant Pius de Pietrelcina. Santa Tecla, màrtir  
Matí, 8 h.- Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Funeral: Difunts Esplai Montserrat morts durant la 
pandèmia. 
 

Dijous dia 24.- Mare de Déu de la Mercè.  
Matí, 8 h.- Modesta Casas 
Vespre, 20 h..-  Mn. Joan Batlles i Alern. Carmen Roget. 
 

Divendres dia 25.- Sant Dalmau Moner 
Matí, 8 h.- Enric Perals Aymerich 
Vespre, 20 h..- Acció de gràcies a l’Àngel de la Guarda. 
 

Dissabte dia 26.- Sants metges màrtirs Cosme i Damià.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h..-    Francisco Riera i esposa Àngela. 
   Joan Matas, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells 
   Conxita Casas i Anton i Miquel.                                         
 

Diumenge dia 27.- DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY 
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla Mª Rosa./ Joan Saperas i esposa  
          Benita./Concepció Ferrés Boltà (16 aniversari). Roser Munné.          
12:30 h.-  Acció de gràcies per Noces d’Or de Joan Boltà i Montse Caparà. 
                  Carles Boltà Caparà. Esposos Isidre Prats i Maria Almirall./  
                  Esposos Joan Font i Montserrat Mèlich i filla Mª Auxili.  
                  Roser Munné.     
 

 



  . 16,30 h: a una sala de l’hostatgeria, pujant per la Porteria, 
        Xerrada del P. Lluís Planas O.S.B.: “Estimar i ser 

                estimat”. 
. 18,00 h: Rebuda de la Romeria a l’interior de la Basílica. 

  . 21,00 h: Vetlla de pregària a Santa Maria, al Cambril. 
 

      DIUMENGE, DIA 27:  
. 11,00 h: MISSA CONVENTUAL: La Romeria participarà 
               En aquesta Missa solemne, fent-ne la 
               presentació i la seva ofrena. 

               (cal demanar reserva a :   
               abadia de Montserrat. Cat/reserves   o tel. 938 777 777)                  

 

 CONDOLENÇA 
La donem a la família de Modesta Casas Casas, que morí el passat 
dia 18, a l’edat de 95 anys. 
Ens ha acompanyat molts anys en la vida parroquial i en la 
participació dels actes de culte. Era germana de Mn. Jaume Casas, 
que fou rector de la nostra parròquia, i de Mn. Règul, de la Colònia 
Güel,l el qual morí, ja retirat, a casa d’ella, aquí a Sant Vicenç. 
Descansi en la pau del Senyor, Aquell en qui va creure, esperar i 
estimar. 

 

+ 
PREGUEM PELS 

DIFUNTS  DE L’ESPLAI MONTSERRAT, 
que moriren durant el temps d’Alarma per la pandèmia. 

Recordem-los  en el seu pas en aquesta associació, compartint 
bones estones d’activitats i convivència. 

I acompanyem  en el dol i l’amistat els seus familiars. 
 

MISSA FUNERAL: DIMECRES, 23 DE SETEMBRE, a les 20 h. 
 

 
 NOCES D’OR MATRIMONIALS  

Diumenge vinent, a la missa de les 12,30 h. celebren les Noces d’Or 
matrimonials en Joan Boltà Poch i Montserrat Caparà Perals. El 
matrimoni se celebrà el 27 d’abril de 1970, però per raó de la Covid 
no s’ha pogut celebrar el 50è. aniversari fins aquesta data. Els 
felicitem i ens unim a les seves pregàries i acció de gràcies.  
   
 

 

 PRÒXIMES CONFIRMACIONS: DIUMENGE, 25 D’OCTUBRE 
Els qui rebran aquest sagrament comencen diumenge vinent, dia 27, 
a les 7 de la tarda, la preparació immediata per a rebre la 
Confirmació. 
 

 CONTINUEN LES INSCRIPCIONS 
Per a la catequesi infantil i per a la Confirmació. Dimecres vinent de 
5 a 7 de la tarda al Casal parroquial. 
 

 DIMARTS, DIA 22: 1r. ANIVERSARI DE L’ORDENACIÓ 
SACERDOTAL DE MN. JORDI MONDRAGON.  Per molts anys! 

 

 

LA PROVOCACIÓ DE LA MISERICÒRDIA 

M’agrada molt quan l’evangeli em provoca, quan trenca els meus 
esquemes, quan qüestiona les meves conviccions i em deixa confós. És el 
que m’ha passat aquest cap de setmana. En llegir-lo, m’he quedat perplex, 
m’ha obligat a pensar, a llegir, a buscar explicacions coherents. 

Pot ser que Déu sigui injust? De vegades  soc com els treballadors 
de primera hora de la paràbola, que protesten: “Si jo he treballat més que 
els altres, per què em pagues el mateix que a ells?”. Reacciono igual que 
el germà gran del fill pròdig protestant al seu pare: “Si jo t’he servit tota la 
vida, perquè li fas la festa a ell i no a mi? No és just!” 

Quan faig com els treballadors del matí o com el germà gran del fill 
pròdig, parlant en nom d’un suposada justícia, estic posant l’accent en mi, 
en la meva feina, en els meus mèrits. Jesús vol que posem la mirada en 
Déu, en la seva crida, en el seu amor: “No m’heu escollit vosaltres a mi. 
Soc jo qui us he escollit a vosaltres” (Jn 15, 16).  

A l’època de Jesús hi havia a Israel molts treballadors sense feina 
que es congregaven cada dia esperant si algú els oferia un jornal per un 
dia. Eren els desplaçats de l’època. Els que a la tarda encara estaven 
esperant tenien poques possibilitats de poder alimentar la seva família. I 
Déu, que ens estima a tots, vol que aquella nit no hi hagi cap família que 
es quedi sense sopar, vol que tots tinguin el suficient per a una vida digna.  

L’amo de la paràbola, que és una representació de Déu, no és injust 
amb els treballadors de primera hora: els paga el que els havia promès, un 
denari, el salari del dia complet. Però amb la paràbola ens ve a dir que hi 
ha una cosa més important que ser just: ser misericordiós.  

La generositat de Déu és més important que el treball de l’home. 
Déu vol que tots tinguem una vida plena, també els més desheretats, 
també els que han estat cridats a darrera hora. 

Joan Ferrés Prats 

 


