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¿PODEM SER FELIÇOS,  

MALGRAT TOT EL QUE ENS ESTÀ CAIENT? 
 

 

Diumenge passat gairebé només anunciàvem el lema dels 
romiatges d’enguany a Montserrat: “Sou feliç, Verge Maria”. Però la 
falta d’espai impedí desenvolupar-ne el significat i la lliçó que en podem 
aprendre. 

“Ser feliç” avui ve a ser l’aspiració de tota persona humana: “Que 
siguis molt feliç!”, ens desitgem. Però què és la felicitat? Un camí de 
flors i violes? Tenir salut? Que es compleixin tots els nostres desigs? Si 
és així, quasi podríem dir que és demanar un impossible... 

L’Església proclama feliç a Maria perquè “Vós heu acollit la Paraula 
que és Llum per al món”. Per això ens pot anar bé als creients descobrir, 
il·luminats per la fe, quina és la felicitat del qui creu. 

“Feliç”, és la paraula amb la qual s’inicia el llibre dels salms: “Feliç 
l’home que estima la llei del Senyor...”;  és també la paraula que 
precedeix cadascuna de les Benaurances de Jesús: “Feliços els pobres 
en l’esperit, feliços els qui ploren, feliços els humils...”  
Santa Maria brilla –la que més- entre els feliços que han seguit el camí 
de Jesús, els qui volen, han volgut i voldran  veure dies feliços. La seva 
cosina Santa Elisabet li diu: “feliç tu que has cregut: allò que el Senyor 
t’ha fet saber es complirà”. I el Totpoderós ha fet meravelles en ella. 
Aquesta seva felicitat no li ha estalviat les dificultats, els sofriments, els 
quals, malgrat tot, no l’han poguda apagar. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 26.- Sants Cosme i Damià  
Vespre (festiva), 20 h.- Francisco Riera i esposa Àngela./ Joan Matas, Anita 
Farrés i Maria Dolors Balcells./ Conxita Casas, 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, Montserrat Mèlich i filla Mª Auxili./ 
                 Roser Munné.     
 
Dilluns dia 28.- Sant Wenceslau i beat Francesc Castelló  
Vespre, 20 h.- Acció de gràcies d’ordenació diaconal de mossens Manel, 
Xavier i Vicenç.                          
 

Dimarts dia 29.- Arcàngels Sant Miquel, Gabriel i Rafael. 
Matí, 9 h.- Modesta Casas. 
Vespre, 20 h.- Miquel Reverter Estrada./ Pere Castells Costa.                         
 

Dimecres dia  30.- Sant Jeroni. 
Matí, 9 h.- Modesta Casas. 
Vespre, 20 h.-Joan Pastor (28 aniv.) i esposa Eulàlia. 
 

Dijous dia 1.- Santa Teresa de l’Infant Jesús. 
Matí, 9 h.- Modesta Casas. 
Vespre, 20 h.- Missa. 
 
Divendres dia 2.- Sants Àngels de la Guarda. 
Matí, 9 h.- Modesta Casas. 
Vespre, 20 h.-Missa. 
 

Dissabte dia 3.- Sant Francesc de Borja  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts Família Torredemer-Roig./ 

Difunts Família Mèlich-Oriol.  
 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE 27 DE DURANT L’ANY. Sant Francesc d’Assís. 
9 h.- Família Morral Farrés./ Francesc Ribas Badosa.          
12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.      
 

 

 

 

 



I aquesta felicitat de Santa Maria és una crida a tots els cristians 
a fer el camí que ella ha fet, una crida a aquesta felicitat que ha il·luminat 
la seva vida, per tal que, creient com ella, també les ombres del nostre 
cor es dissipin. 

Som feliços d’haver cregut? Aquesta pregunta hauria de ser al bell 
mig de la nostra vida cristiana. La fe en Déu és, sens dubte, una ajuda 
en moments de dificultat, però molt més encara, és font de la felicitat 
autèntica i perenne; de la felicitat que, deixant de banda si estem 
contents amb la situació que a cada moment ens toca de viure, alimenta 
la nostra vida i li dona forma; de la felicitat que és la manera més 
immediata i més eficaç de predicar l’Evangeli de Jesucrist. 

Santa Maria és feliç perquè ha conegut Déu com ningú altre, quan 
ha cregut en allò que el Senyor li ha fet saber i ha acollit la seva Paraula, 
que és llum per al món. Nosaltres estem cridats a aquesta mateixa 
felicitat, i tota la nostra vida no és sinó el camí per créixer-hi, creixent 
en la fe en Déu, que és la font de tota felicitat. 

Més enllà, doncs, dels contratemps, angoixes, malalties, 
decepcions i malgrat la duresa de la vida, sentim la veu de la fe que ens 
diu: “Ets feliç, tu que has acollit la Paraula (Crist!) que és Llum per al 
món.”  

 Comentant el lema de la Romeria del 2020 
 

 
 

 COMENÇA LA PREPARACIÓ PER A LA CONFIRMACIÓ  
Aquest diumenge, a les 7 de la tarda al Casal amb els qui es 
confirmaran pròximament el 25 d’octubre. 
 

 CASAMENT EN EL MES D’OCTUBRE 
Josep Sebastià Romagosa amb Montserrat Ferrés Declair, veïns tots 
dos de Sant Vicenç dels Horts. 
L’enhorabona i que Déu beneeixi el seu amor. 
 

  BAPTISME  
Avui, dia 27, rebrà el sagrament del Baptisme l’infant Edgar Aladel 
Ledo. Benvingut a l’Església de Jesucrist! 

 

 REUNIÓ D’ACOLLIDORS DE PROMESOS 
Aquest dimarts, dia 29, a les 9 del vespre. 
 

 REUNIÓ DEL CONSELL D’ECONOMIA 
Aquest dimarts, a les 7 de la tarda, a la rectoria. 

 Dia 3: COMENÇA EL CURS L’ESPLAI FLOR DE NEU 
Dissabte vinent a les 10,30 h. tindrà lloc la missa d’inici de curs del 
Centre d’esplai. Com cada any a continuació hi haurà el passi de fotos 
de les Colònies, presentació de monitors, reunió de pares... 
Desitgem tota mena d’encerts al nou equip, amb la presència d’en 
Josep Sellarés com animador i consiliari del nostre esplai. 

 
 

UNA SETMANA AMB UN TO MARIÀ 

Aquesta setmana, mentre l’atenció informativa dels mitjans segueix 
centrada en el progressiu increment de la crisi sanitària del Covid, la litúrgia 
cristiana ens impulsa envers dos esdeveniments de caire marià: el romiatge 
a Montserrat (aquest any minvat, però encara viu) i la festa de la Mercè. 

Maria se’ns presenta a l’evangeli com a model de fe, però també 
com a mediadora. I tant la Mare de Déu de Montserrat com la de la Mercè 
reforcen aquest caràcter mediador de la figura de Maria. La Mare de Déu 
de Montserrat ha estat sempre la patrona dels catalans, el suport, la 
protectora: “Deu-nos abric dins vostre mantell blau”. I la Mare de Déu de 
la Mercè, dedicada a la redempció dels captius, ha vist augmentada la seva 
devoció en èpoques de plagues i pandèmies. 

Tot ens convida, doncs, a posar en mans de Maria no només la 
situació sanitària que estem patint i que ens depassa, sinó també les seves 
conseqüències: la crisi econòmica i la crisi psicològica que, en forma 
d’ansietat, d’inseguretat o d’angoixa, afecta moltes persones, en una 
mesura més o menys gran. 

He parlat de “posar” en mans de Maria, no de “deixar-ho” en mans 
de Maria, perquè la maduresa de la meva fe m’obliga no només a demanar 
que tot millori, sinó també a comprometre’m perquè tot millori. 

En aquest sentit, penso que li haig de demanar forces perquè 
m’ajudi a compartir amb els més necessitats els meus béns, el meu temps 
i els meus sentiments. Calen més que mai cristians que ajudin a alliberar 
els captius de la seva pobresa, de les seves pors, de les seves angoixes i 
inseguretats.  

Si la crisi econòmica  incrementa el número dels exclosos, jo com a 
cristià estic cridat a incrementar la meva generositat. Si la situació social i 
política porta a la crispació i a l’agressivitat, jo com a cristià estic cridat a 
ser sembrador de pau i de serenor. 

Joan Ferrés Prats 


