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Diumenge XXVIII de durant l’any-B.      10 D’OCTUBRE DE 2021. Nº 36 
 

 

UN NOU CURS, UNA NOVA OPORTUNITAT 
 

 Estem començant les activitats del nou curs. També la diòcesi 

comença el curs amb una fita important: viure l’etapa diocesana del Sínode 

de bisbes, convocat pel Papa, sobre la sinodalitat. I, no cal dir-ho, la  

parròquia comença, amb nou alè, una etapa més en el seu camí cristià. 

Podríem equivocar-nos si penséssim que les coses es mouen per inèrcia... 

No.  Cal engegar el motor, cal combustible, calen uns bons conductors i 

calen molts ànims per a fer el viatge. En la vida cristiana, però, encara cal 

comptar amb un afegit essencial: la presència de l’Esperit Sant, el primer 

protagonista, el motor que vivifica i santifica. Ell és l’ànima. Per això cal 

invocar-lo sovint i sobretot quan iniciem una activitat, un nou curs: “Veniu, 

Esperit Sant, ompliu els cors dels vostres fidels i enceneu-hi la flama del 

vostre amor...” 

 Ho diem pensant en els grups que fan un servei a la parròquia: els 

consells de pastoral i d’economia, grup de catequistes, grup de Càritas, 

grup de pastoral de la Salut, grup de litúrgia (de lectors), el Centre d’Esplai, 

etc. El nou curs ha de ser una alenada de renovació. I perquè això sigui 

així caldrà trobar-nos, planificar, revisar, organitzar i, sobretot, omplir d’ 

“ànima” el nostre servei. És a dir: deixar rutines, inèrcies i fer-ne pregària 

d’allò que portem entre mans, per insignificant que ens pugui semblar. 

 Avui vull fixar-me en el grup de catequistes de la nostra parròquia: 

Són conscients del repte que significa avui iniciar en la vida cristiana els 

infants. Per això no n’hi ha prou amb seguir rutinàriament el que fa uns 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 
 

Dilluns dia 11.- Sant Joan XXIII, papa  
20 h.- Blanca Marina Pérez (4t. aniversari); Pilar Pérez (Sant). 
  Difunts família Prat Salvans. 
 

Dimarts dia 12.- Mare de Déu del Pilar 
12 h del migdia: MISSA 
 

Dimecres dia 13.- Sant Eduard, rei d’Anglaterra . 
9 h.- Per dues persones malaltes. 
20 h.- Antonio Sanromà Parellada. 
 

Dijous dia  14.- Sant Calixt I, papa .  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 15.- Santa Teresa de Jesús, d’Àvila .   
9 h.-  Josep M. Aymerich Costa. Teresa Boltà Nicolau 
20 h.-  Teresa Muñoz (Sant) i difunts família Esteve Duran. Acció de gràcies 
64 anys matrimoni Joaquim i Núria. 
 

Dissabte dia 16.- Santa Eduvigis, religiosa cistercenca; Santa Margarida 
Maria d’Alacoque, verge salesa .  
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Mercedes i Bienvenido i nét Alberto. 
   Esposos Miquel Reverter i Montserrat Estrada. 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY. Sant Ignasi 
d’Antioquia, màrtir. 
9 h.-  Esposos Joan Marcé i Pepi Munné i filla Neus. 
12:00 h.- MISSA FAMILIAR INICI  CATEQUESI. Difunts família Sagristà- Prats. 
                                         

 



anys feien. Els nens han canviat, també la pedagogia, els llibres, noves 

tecnologies... Per això tenen interès a formar-se, a preparar-se. 

 Diumenge vinent, a la missa de les 12 h. a l’interior de la celebració 

dominical, acollirem el col·lectiu d’infants de catequesi acompanyats pels 

seus pares. L’objectiu és evidenciar que iniciar-los en la fe és posar-los en 

contacte amb la comunitat cristiana que celebra la fe en Jesucrist. És posar-

se en el marc on coneixeran, viuran i celebraran la fe. 

 Però en la celebració de diumenge vinent també volem que aparegui 

amb tota claredat que si bé és Déu qui sembra la petita llavor de la fe, són 

els pares, catequistes i parròquia els qui estan cridats a fer germinar aquella 

llavor sembrada. Per això l’Església, en nom de Crist, envia els/les 

catequistes i pares amb una missió: “Aneu, anuncieu l’Evangeli...”.  Avui el 

bisbe, en una reunió diocesana convoca totes els/les catequistes del bisbat 

i significarà “l’enviament” per part de l’Església a complir aquesta missió.  

 Així queda patent que l’obra del catequista no és una iniciativa privada 

que fa pel seu compte, sinó que la missió la rep de l’Església, i que ho fa 

no en nom propi, sinó que ho fa en nom de la parròquia que li ha confiat 

aquest servei. 

Mn Antoni Roca 
  

 

 DIUMENGE VINENT, A LES 12 H: MISSA FAMILIAR D’INICI 
DE CURS DE LA CATEQUESI 
Els infants ja han fet la primera sessió de presentació de la catequesi. 
Ara tots junts, primer i segon curs, Confirmació... amb pares i 
catequistes, participaran en la missa dominical, moment important 
de celebració i reunió de la comunitat cristiana. Acompanyem-los! 

 

 ESPAI DE PREGÀRIA: Aquest dilluns, dia 11, a ¼ de 8 del vespre, 
pregària amb exposició del Santíssim i missa a les 8 vespre. 
 

 DIMARTS, DIA 12 D’OCTUBRE: LA MARE DE DÉU DEL 
PILAR  
Missa a les 12h. Maria acompanya l’evangelització dels pobles. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als fills i néts de Bienvenida Harmández Martín, que morí 
el passat dia 6, a l’edat de 93 anys. Descansi en la pau del Senyor. 
 

 CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL: dia 13 a les 21 h. al Casal. 
 

 BAPTISMES, DIA 9 D’OCTUBRE  
Han rebut aquest sagrament els infants Sara Gómez Durán i Rubén 
Moyano Arroyo. Benvinguts a l’Església de Déu! 
   

 DIUMENGE VINENT A LA CATEDRAL DE SANT FELIU: 
El Sr. Bisbe, a la tarda, inaugura l’etapa diocesana del Sínode 
convocat pel Papa, sobre la sinodalitat.   

 
 

LA TASSA DE TE 
És un conte zen molt conegut. Un home inquiet va a veure un mestre zen, 
perquè vol conèixer el secret de la saviesa. El mestre el convida a prendre 
una tassa de te. Agafa la tetera, omple una tassa i li dona. Després continua 
posant te a la tassa, encara que vessa. L’home reacciona sorprès, fent-li 
veure al mestre  que la tassa està sobreeixint. El mestre li replica amb 
serenitat: 

-       Si la tassa no és buida, no es pot omplir. 
M’ha vingut al cap aquest vell conte zen mentre meditava sobre l’evangeli 
d’aquest cap de setmana. Als evangelis Jesús és molt i molt dur amb les 
persones riques, no només en aquest passatge. La rutina que ens tenalla 
(són passatges que els cristians hem sentit llegir moltes vegades) ens 
impedeix adonar-nos de fins a quin punt arriba la crítica de Jesús. I és que 
les persones riques tenen la seva tassa massa plena, no hi cap res més. La 
saviesa no pot entrar en una tassa que és atapeïda. Com diu Jesús, no es 
pot servir dos senyors, no es pot fer entrar res  en una tassa que és a 
vessar. 
Ara bé, a més de la rutina, els cristians tenim altres problemes que ens 
impedeixen obrir-nos del tot a la paraula de Déu. Quan un passatge de 
l’Evangeli pot fer trontollar els nostres esquemes mentals, ens resulta fàcil 
trobar excuses per no sentir-nos interpel·lats: “Això no va per mi”, “Això va 
pels que son realment rics”. 
No ens adonem que hi ha altres tipus de riquesa que impedeixen que Déu 
penetri en nosaltres, altres maneres d’omplir el “jo”, de tenir la tassa plena, 
com pot ser la confiança que donen els coneixements o la sensació de poder 
que donen els càrrecs, les feines, la popularitat, l’estatus o el 
reconeixement social. 
És per això que Jesús és tan a prop dels pobres, dels malalts, dels dèbils, 
dels proscrits, dels infants... Perquè estan buits, perquè se senten 
necessitats. Només si soc com ells, si estic buit o soc capaç de buidar-me, 
Jesús es pot fer present en mi, pot omplir la meva tassa, em pot donar a 
vessar la seva gràcia.   

Joan Ferrés Prats 


