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Diumenge XXVII de durant l’any-B.      3 D’OCTUBRE DE 2021. Nº 35 
 

NOSALTRES I ELS SANTS DE CADA DIA 
 

Hem començat l’octubre, i en el nostre calendari litúrgic hi apareixen les 
memòries d’uns sants, de renom universal, que per la seva vida i els 
seus escrits han deixat una petjada en el seu temps que encara avui 
inspiren el camí de molts cristians. 
El dia 1 d’octubre celebràvem Santa Teresa de l’Infant Jesús, de finals 
del segle XIX, que morí (“entrà a la vida” com deia ella) als 24 anys. La 
vida i els escrits de Teresa, carmelita de Lisieux (França) proclamen que 
l’amor de Déu, més que una veritat misteriosa que cal creure, és una 
experiència real i concreta. Tant en les èpoques més favorables com en 
les etapes de sofriment, ella manté tota la seva confiança en el Déu que 
se li manifesta tendre i acollidor i convida tothom a seguir el mateix 
camí, d’ ”infància espiritual”, en la senzillesa de la vida de cada dia. 
Avui, dia 4, és Sant Francesc d’Assís, un sant que visqué a cavall del s. 
XII i XIII. I que encara avui és vist com aquell sant que abraçà la 
“germana pobresa” i que portà l’aire fresc d’Evangeli a aquella Església 
del seu temps que necessitava ser reformada. ja que s’estava 
esfondrant. El Papa Francesc, posant-se el seu nom i inspirant-se en ell, 
ha promogut una actualització del seu estil evangèlic. Citem l’encíclica 
“Laudato Si”, tota una presentació de les nostres relacions amb la 
natura, inspirades en el Càntic de Sant Francesc... 
Finalment el 6 d’octubre, recordem Sant Bru (1030-1101), fundador dels 
Cartoixans: Aquest nom ens suggereix austeritat al màxim, vida 
eremítica en comú... “El gran silenci” i la solitud esfereidores, enmig de 
la natura, els Alps (La Chartreuse), a casa nostra, entre el mar i la 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 2.- Sants Àngels de la Guarda. 
10,30: Missa inici curs de l’esplai Flor de Neu. 
  

Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts  família Torredemer- Roig./ 
 Difunts família  Mèlich-Oriol.  
Acció de gràcies 52 aniversari de matrimoni 
d’Anna Maria i Jaume. 

 

Diumenge dia 3.- DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY. Sant Francesc de 
Borja. 
9 h.-  Difunts família Planas Tuset. 
12:00 h.- Angelina Vilà Llopart (de les capelletes de Maria Auxiliadora) 
 

Dilluns dia 4.- Sant Francesc d’Assís  
20 h.-  Francesc  Catarineu Vilageliu, prevere.  
 
Dimarts dia  5.- Tèmpores d’Acció de gràcies i de petició. 
9 h.-  Francesc Ribas Badosa 
20 h.- Teresina Masana (sant). Pere Torres Rusinés (16 aniv.) i família. 
 

Dimecres dia 6.- Sant Bru, fundador dels Catoixans. 
9 h.-  Família Berenguer Pérez 
20 h.- Miquel Reverter Estrada 
 

Dijous dia  7.- Mare de Déu del Roser .  
9 h.-  Maria Escala i Josep Prats./  
           Rosario Sánchez i Josefa Molina. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 8.- Sant Demetri, màrtir.   
9 h.-  Agustín Hernández Cruz 
20 h.-  Missa. 
 

Dissabte dia 9.- Sant Tomàs de Villanueva .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Mercè Remolà i néta Ariadna. 
 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY. Mare de Déu del 
Remei. 
9 h.-  Francesc Ribas- Assumpció Aymerich. 
12:00 h.- Esposos Agustí i Montserrat. 
     Merceneta Potrony 
 
13,00h.- Missa a l’ermita del Remei. 
 

 

 

 



muntanya, (la Conreria, al Maresme,  o a Escaladei). Són testimonis de 
vida consagrada, vida contemplativa, dedicada a la lloança i recerca del 
coneixement , la contemplació i l’adoració de Déu.  
P. Josep M. Canals Lamiel, cartoixà i familiar meu: Per molts anys! 
 

Mn. Antoni Roca 
 

 

 COMENÇA LA CATEQUESI 
Els de segon de Confirmació (que rebran aquest sagrament el pròxim 
24 d’octubre) ja han començat les seves reunions al diumenge a la 
tarda. Al mes de novembre començaran els altres cursos de 
Confirmació. 
Pel que fa a la catequesi infantil comencen les sessions de catequesi 
aquesta setmana. Concretament aquest dilluns els de 2n de catequesi 
i el dimarts els que comencen aquest any. Per cert, s’han inscrit molt 
pocs infants al primer curs, cosa que ens fa pensar que potser no ha 
arribat a les famílies la informació. Per això, si algú pensava inscriure 
el seu fill i no ho ha fet demanem que ho facin quan abans millor, els 
dimarts i dijous a la tarda, de 6 a 7 al Casal parroquial. Gràcies! 
No cal dir que la iniciació al camí de la fe és un deure que tenen els 
pares cristians envers els seus fills batejats. A ells pertoca aquest 
treball i a les parròquies, amb la catequesi, complementen la iniciació 
als sagraments de la vida cristiana.     

 

 DIUMENGE VINENT, DIA 10: APLEC A L’ERMITA DEL REMEI 
 La missa serà a les 13 h. a l’esplanada de l’ermita. A la tarda el rés 
del Sant Rosari a les 17’30 h. 

 

 NOU CONSELL PASTORAL: Dimarts, dia 5, a les 21 h. hi haurà 
reunió del Consell Pastoral, amb els membres sortints i els entrants.                                                                                                                                                                                   

                                 

 CASAMENT 
Es casen pròximament a la nostra parròquia Alberto Martínez López, 
nascut a Barcelona i Lorena García González, nascuda a Esplugues de 
Llobregat. Ambdós veïns de Sant Vicenç. Preguem per ells, perquè Déu 
beneeixi el seu amor i siguin feliços en la seva donació mútua.  

 

 BAPTISME 
La nena Bruna Ríos Ferrés rep avui, dia 3, el sagrament de la vida 
cristiana. Benvinguda a l’Església de Déu. 
 
 

 

 90è. ROMIATGE A MONTSERRAT: BONA PARTICIPACIÓ! 
 Sí, aquest és el millor resum d’aquesta Romeria: Hem pogut fer tots 
els actes d’abans de la Pandèmia i ha sigut molt concorreguda i molt 
viscuda pels qui ho han volgut. Donem-ne gràcies a Déu! 
 

 PER A CATEQUISTES: CELEBRACIÓ DE L’ENVIAMENT 
Diumenge vinent, dia 10, a la tarda, a les 17,30 h. a la Casa de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat, trobada de catequistes de la 
diòcesi amb el Sr. Bisbe. A l’inici de curs l’Església diocesana, en la 
persona del Bisbe, envia aquests col·laboradors/res a exercir el 
ministeri de catequista a totes les parròquies de la diòcesi. 

 

HISTÒRIES D’AMOR 
Penso que una de les frases més nefastes de la història del cinema es 
aquella amb la que finalitzava la pel·lícula romàntica Love story, que va ser 
un gran èxit de públic a l'inici dels setanta. Deia: «Estimar és no haver de 
dir mai “Em sap greu”». La considero nefasta perquè és falsa i perquè dona 
un visió equivocada de l'amor, de les relacions humanes i de la vida en 
general. 
La vida és complicada. De vegades les persones ens fem mal les unes a les 
altres. Ens el fem encara que no vulguem, encara que ens estimem. Ens 
fem mal perquè som dèbils, perquè no en sabem prou... o senzillament 
perquè la vida ens posa en situacions complicades (és el cas de l’entrenador 
de futbol que, encara que estimi molt tots els seus jugadors, només en pot 
fer jugar onze com a titulars a l'inici d'un partit). 
La frase de Love story va fer fortuna en el seu moment perquè la visió 
romàntica de l'amor que s’hi amaga és molt estesa. En bona mesura s'ha 
instal·lat en el nostre inconscient gràcies al cinema de Hollywood, i 
reflecteix una visió de l'amor ben diferent de la que ens proposa l’evangeli. 
Per a les pel·lícules romàntiques de Hollywood el triomf de l'amor consisteix 
a trobar la mitja taronja (l’amor de la meva vida) i aconseguir que t’accepti, 
que et digui que sí. Amb aquest sí s’arriba al final de la història. N’hi ha 
prou amb aquest sí per garantir el happy end.  
La proposta de l’evangeli va en una direcció ben diferent. Per a l’evangeli 
el triomf de l’amor (el happy end) es produeix quan, després d'un temps 
de convivència, les dues persones han aconseguit fer-se conscients dels 
defectes de l'altra i, això no obstant, s'accepten, es perdonen i s'estimen. 
Per als cristians el triomf de l’amor es produeix quan hem après a perdonar-
nos set vegades set. 
Estimar, doncs, és saber dir «Em sap greu» sempre que cal. I saber 
perdonar quan m'ho diuen. O encara que no m'ho diguin. 

 

Joan Ferrés Prats 


