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Diumenge 28 de durant l’any.            11 D’OCTUBRE  DE 2020. Nº 39           
 

AQUÍ EM TENS, ENVIA-M’HI!  
 

Aquest és el lema triat en el dia del DOMUND (diumenge vinent), dia 
dedicat a l’obra missionera de l’Església. Aquestes paraules cal situar-les  
dins del capítol de la vocació o crida  del profeta Isaïes (Is 6, 1-8). 
Després d’experimentar la glòria de Déu en el santuari i la seva 
experiència de petitesa davant la immensitat de Déu, Ell el purifica i fa 
aquesta pregunta: “Qui hi enviaré?, Qui ens hi anirà?” I a continuació ve 
la resposta d’Isaïes: “Aquí em tens. Envia-m’hi”. 
Darrere tota vocació missionera hi ha aquesta crida i aquesta resposta 
generosa. Però penso que hi és darrere de qualsevol vocació cristiana: 
Vocació sacerdotal i religiosa, vocació diaconal, vocació laïcal.. Per això 
parlem de la vocació de tota l’Església a la missió. 
El Sant Pare Francesc ens ha ensenyat a mirar tota la vida i l’acció de 
l’Església amb clau missionera. Cal una transformació missionera de 
l’Església. En tot temps i a tot arreu, ara i en les nostres parròquies som 
enviats a predicar l’Evangeli de manera que la fe es difongui a cada racó 
de la terra. 
Avui ens cal pensar en el treball de tants missioners i missioneres que 
lluny de nosaltres encarnen com ningú la presència missionera, però ens 
equivoquem si, de retruc, el seu testimoni i la Paraula de Jesús no fos 
un revulsiu en nosaltres que ens porta a actualitzar la nostra vocació 
missionera rebuda en el Baptisme. Tot el poc o molt que fem en les 
parròquies, ha d’anar més enllà de repetir unes pràctiques... Tot el que 
fem ha d’estar inspirat per la crida missionera. O no creiem que vivim 
en país de missió? ¿Qui parla de Déu Pare, de l’Evangeli de Jesús,  avui 
a les nostres generacions que són bombardejades per tantes crítiques a 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Sant Tomàs de Villanueva  
Vespre (festiva), 20 h..- Acció de gràcies per 51 aniv. matrimoni de Jaume  
                                           i Anna Maria.  / 

Maria Escala i espòs Josep Prats.                                          
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY.  Mare de Déu del 
Remei. Sant Joan XXIII, papa. 
9 h.-          Antoni Sanromà Parellada (5è. aniv.)  
      Rosa Campmany Campmany. 
         

12:30 h.-  Missa.     
 

Dilluns dia 12.- MARE DE DÉU DEL PILAR 
Missa a les 12 del migdia. 
 

Dimarts dia 13.- Sant Eduard, rei d’Anglaterra  
Matí, 9 h.-  Modesta  Casas 
Vespre, 20 h..-  Pilar Pérez (sant)                        
 

Dimecres dia  14.-  Sant Calixt I, papa  
Matí, 9 h.- Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Difunts d’aquest any de l’Assosciació ADRAD:  
   sòcies: Roser Munné i Auxili Font;  
   marits de sòcies: Marià Ollé, José Antonio Gallardo, 
   Joan Campamà i Lluís Planas 
 

Dijous dia 15.- Santa Teresa de Jesús  
Matí, 9 h.-  Josep M. Aymerich Costa 
Vespre, 20 h..- Acció de gràcies 63 anys de matrimoni Sagristà-Morral. 
                           Teresa Muñoz (sant) i difunts Esteve Duran. 
               Teresa Boltà Nicolau (sant) 
 

Divendres dia 16.- Santa Eduvigis, religiosa cistercenca; Sta. Margarida 
Maria d’alacoque, verge salesa.  
Matí, 9 h.-  Modesta Casas 
Vespre, 20 h..- Esposos Mercedes i Bienvenido 
 

Dissabte dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h..-   Miquel Reverter Estrada; Conxita Casas i Anton 
Galofré; Climent Ubach i Anna Rovira; Isidre Marcè Prats (32 aniv.) i 
Magdalena Ferrés Aymerich                                          
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY. Sant Lluc evangelista 
9 h.-  Difunts família Planas Tuset           
12:30 h.-   Miquel Reverter Mallol- Montserrat Estrada Coll    
 

 



la religió i amb un gran silenci de Déu?. Està naixent –ja fa temps- una 
generació orfe de Déu. 
Això demana una manera nova de fer Església i un esperit nou a tots els 
qui estem treballant en les nostres parròquies. Quan fem catequesi, 
quan acollim les parelles i els pares que ens demanen sagraments, quan 
prediquem, quan ens adrecem a tanta gent que viuen lluny de 
l’Evangeli... no hi podem anar amb actituds proselitistes, però tampoc 
ens en podem desentendre: escoltem la invitació de Jesús: “Qui hi 
enviaré? Qui ens hi anirà?” I una resposta generosa: “Aquí em tens, 
envia-m’hi!”.   

Mn. Antoni Roca 
  

 

 
 

 HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ  
Dia 10: Elena Pérez Hidalgo, Lucía Pérez Salas, Helena 
Vigara García, Lucía Aliaga Borrallo, Martina García González, 
Andrea López Milla i Ariadna López Goenaga. 
 

Dia 11: Judith Queizán Camarero, Marina Rosell Jiménez, 
Marta Torras Masana, Martina Vidal Vélez i Pau Jarde Roig. 

 

Felicitem aquests infants i demanem a Déu que no perdin mai la joia 
que porta la vinguda de Jesús en l’Eucaristia. Pares, enhorabona!   
 

 REUNIÓ DE PARES DE JOVES DE CONFIRMACIÓ 
Aquest dimecres, dia 14, a les 21 h. al Casal parroquial. Per raó del 
Covit, poden assistir-hi o el pare o la mare. 
 

  COL·LECTA PER LES MISSIONS (DOMUND) 

El proper cap de setmana a totes les misses . 
 

 FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR: DEMÀ DILLUNS 
La missa és a les 12 del migdia. 

 

 CAPELLETES DE LA SAGRADA FAMÍLIA  
Amb el confinament que hi hagué des de principis de març s’han 
aguditzat les dificultats que les “capelletes” de la Sagrada Família 
passin assíduament per les cases que l’havien demanada. És veritat 
que els membres d’algunes famílies  s’han fet grans i se’ls fa difícil 
el trasllat de la “capelleta” (per pes, per si no hi ha ningú a casa, 
etc.); alguns que ho havien demanat han ja ens han deixat i als 
seus successors no els hi va bé; Ara, amb la pandèmia, n’hi ha que 
no surten o se’ls fa difícil el contacte...  

Aquests són els raonaments que se m’han fet arribar. Les “capelletes” 
quedaven aparcades dies i dies a les cases i sembla que s’ha trencat la 
“cadena” que anys enrere havia funcionat molt bé. 
Per tant, demano que amb tota llibertat feu arribar la vostra opinió i 
sobretot  ho feu les persones responsables que es vegin capaces de fer 
rutllar aquesta tradició que ha estat molt vàlida mentre s’ha pogut dur a 
terme. Ara cal veure si es pot mantenir, ampliar, vivificar, o si les 
circumstàncies actuals i les possibilitats demanen un canvi.   

 
 

CONVIDATS A NOCES 

Les lectures de la litúrgia d’aquest cap de setmana m’han semblat 
una plantofada a la cara de tots aquells cristians que, al llarg del temps i 
avui mateix, han contribuït i encara contribueixen a transmetre una imatge 
de la fe cristiana tan ensopida, tan poc engrescadora.  

I és que, per parlar del regne de Déu, Jesús tria una metàfora 
inequívocament festiva: un banquet de noces, l’única oportunitat que en el 
seu temps tenia el poble senzill per celebrar una festa. 

Per si no n’hi havia prou, la lectura del profeta Isaïes també ens 
parla que Déu prepararà per a tots els pobles un convit de plats gustosos i 
de vins rancis, i ens anuncia que farà desaparèixer el vel de dol, que 
engolirà per sempre la mort i que eixugarà les llàgrimes de tots els homes: 
“Alegrem-nos i celebrem que ens hagi salvat". El missatge de Déu com a 
Bona Notícia. 

Aquesta invitació a la festa i a l’alegria és la primera de les 
interpel·lacions que m’han fet a mi les lectures d’aquest cap de setmana. 
La segona interpel·lació té a veure amb la llibertat. Déu fa una crida, però 
no obliga, no imposa, no pressiona. Es limita a convidar-nos al banquet de 
noces. Assumeix que potser ens estimarem més anar a les nostres terres o 
als nostres negocis. Nosaltres decidim si acceptem la invitació i si ens 
posem el vestit de noces, és a dir, si ens revestim de Crist (expressió de 
sant Pau), amb el vestit de la fe i de les obres. 

La darrera interpel·lació que m’ha fet l’evangeli té a veure amb la 
missió evangelitzadora que m’ha estat encomanada com a cristià. Avui més 
que mai estic cridat a sortir a les cruïlles dels camins per anunciar a totes 
les persones amb les que em creui, rics i pobres, bons i dolents, que tots 
estem convidats a la gran festa de noces del regne de Déu. 

Joan Ferrer Prats 


