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EXPLICA EL QUE HAS VIST I SENTIT 
 

Aquest és el lema del DOMUND d’enguany que se celebra diumenge 

vinent, dia 24. No fóra correcte que reduíssim aquesta celebració a la 

col·lecta per les Missions, tot i ser un aspecte important. El lema ja indica 

que tots, pel Baptisme, som cridats a ser missioners, és a dir, cridats a 

explicar, donar a conèixer l’experiència de la fe, allò que Sant Joan ens 

transmet a l’inici de la seva primera carta: “Us anunciem allò que hem 

sentit i hem vist..., Us parlem del qui és la Paraula de la Vida: nosaltres 

l’hem vist i en donem testimoni, i us anunciem el qui és la vida eterna, 

que estava en el Pare i se’ns ha manifestat” (1Jn 1, 1-3). 

El papa Francesc remarca una i una altra vegada la conversió pastoral 

que s’ha de donar a les parròquies d’acord amb la missió de l’Església i 

que arrenca de la prioritat de l’anunci de l’Evangeli, d’acord a les actuals 

exigències de l’evangelització. Tota l’Església, cada parròquia és 

missionera. Cada cristià és missioner. 

Us invito a que llegiu detingudament el Full extra sobre el Domund que 

trobareu en el Full Dominical d’aquest diumenge. Ens ajudarà a ampliar 

l’horitzó de l’Església i ens farà sentir el fibló missioner que tots portem 

dintre pel Baptisme que hem rebut. 
 

Mn. Antoni Roca   
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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./  
           Alejandro Merchan i Mariuxi Artiaga 
12:00 h.- MISSA FAMILIAR INICI  CATEQUESI. Difunts família Sagristà- Prats. 
 

Dilluns dia 18.- Sant Lluc, evangelista   
20 h.- Missa 
 

Dimarts dia  19.- Sant Joan de la Creu. Sant Pere d’Alcàntara; Santa Laura.  
9 h.-  Miquel Reverter Estrada 
20 h.- Família Morral Reverter 
 

Dimecres dia 20.- Sant Andreu de Creta, monjo. Irene, verge i màrtir . 
9 h.-  Teresa Boltà (37 aniv.) 
20 h.-  Antonio Pastor, Margarita Mayor i Oleguer Boloix. 
 

Dijous dia  21.- Sant Caius, màrtir. Santa Celina. Santa Úrsula, vge. i màrtir  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 22.- Sant Joan Pau II, papa.   
9 h.-  Difunts família Martí-Tuset 
20 h.-  Bienvenida Hernández Martín (funeral) 
 

Dissabte dia 23.- Sant Joan de Campestrano. Sant Servand i Germà, mr.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Mercè Remolà i néta Ariadna. 
  Acció de gràcies per 40 aniv. casament Jaume i Assumpció. 
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY. Sant Antoni Maria 
Claret,bisbe,  fundador dels Missioners Claretians. 
 

9 h.- Missa 
12:00 h.- Missa i celebració de la Confirmació, presidida pel Sr. Bisbe. 
     Jaume Vilà Llopart. 
     Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

 



 

 DIUMENGE VINENT: CONFIRMACIONS 

La Missa de 12 serà presidida pel nostre Bisbe, Mons. Agustí Cortés. 

En ella rebran el sagrament de la Confirmació el petit grup de joves 

que s’hi ha preparat en aquests dos darrers anys. La Covid ha 

dificultat la preparació catequètica, però finalment podran ser 

confirmats. Preguem per aquests joves: que l’Esperit Sant que 

rebran els faci testimonis i apòstols de Crist. 

 

 UN SÍNODE QUE DEMANA LA NOSTRA PARTICIPACIÓ 

El Sant Pare ha demanat que a cada diòcesi del món es faci una 

reflexió sobre el tema que tractarà el pròxim Sínode l’any 2023: Una 

Església que es pregunta com els seus membres caminen junts 

(això vol dir sinodalitat) en la comunió, la participació i la missió. 

El Full Dominical d’aquest diumenge, en la seva pàgina central, 

explica què és un Sínode, com hi podem participar, quins són els 

temes, una pregària pel Sínode i, finalment un petit qüestionari per 

respondre personalment, en grup i, finalment, es proposa que sigui 

el tema d’una assemblea parroquial. Llegim-nos amb interès aquesta 

informació! 

El treball diocesà s’inicia avui, diumenge. El Sr. Bisbe presidirà a la 

Catedral de Sant Feliu, a les 6 de la tarda, l’Eucaristia dominical amb 

una representació dels preveres, diaques, religiosos/ses i els 

membres dels Consells que hi puguin participar. 

La nostra parròquia participarà en aquesta reflexió. Pròximament el 

Consell Pastoral organitzarà aquest treball. Ja des d’ara posem-hi 

interès i preguem perquè aquest Sínode sigui ben profitós per 

caminar junts els seguidors de Jesús, créixer en la Comunió, créixer 

en la participació en l’obra de l’Església i en la seva missió.                                                                                                                                                                                     
                                 

 BAPTISME  

el dia 16 ha rebut el sagrament del Baptisme la nena Mia Higueras 

Campos. L’Església la rep amb molta alegria, felicita els pares i 

padrins i prega que pugui fer el camí de la vida il·luminada per la llum 

de la fe.  
 

 LES OBRES DE L’ESGLÉSIA ESTAN ENCALLADES 
Davant la sorpresa de les bigues malmeses de les teulades laterals 

s’ha fet nou pressupost, s’ha gestionat un préstec de 200.000 €. 

S’ha hagut de demanar un nou permís d’obres. Els arquitectes 

presentaren el projecte a l’Ajuntament l’1 de setembre. Estem en 

espera que se’ns doni ben aviat el permís municipal, i així continuar 

les obres, i poder transitar per tota l’església sense perill.   
 

 

ESCOLTAR AMB ELS ULLS 

Una amiga que va ser professora a la universitat de Barcelona i que 

ara està jubilada m’explicava no fa gaire una anècdota que li va passar 

quan estava en actiu. 

Un dia la va anar a veure al despatx una alumna que tenia una 

dificultat a l’assignatura que ella impartia. La professora la va atendre tan 

bé com va poder. Era el que intentava fer amb tots els seus alumnes. Al 

final de la conversa, l’alumna la va sorprendre acomiadant-se amb aquestes 

paraules: 

- Gràcies per haver-me mirat! 

Va quedar perplexa. Què posa de manifest el fet que, després d’una 

conversa professional, una persona jove t’agraeixi que l’hagis mirat? Que 

no està acostumada a què en aquests casos les persones ho facin. 

La mancança detectada per aquesta alumna és més estesa del que 

sembla. No és només un problema dels mestres i professors. També ho és 

dels metges, dels capellans, dels dependents de les botigues i d’altres 

professionals. I no només professionals. És un problema que ens afecta a 

tots, en les nostres relacions interpersonals.  

No hauríem d’escoltar només amb les oïdes. La veritable escolta es 

fa també amb els ulls. Escoltar només amb les oïdes és com ballar només 

amb els peus. Vol dir que no hi som del tot, que no estem del tot presents 

per a l’altra persona, que hi ha una part de nosaltres que ens reservem. 

L’anècdota de l’amiga professora, que és cristiana compromesa, 

m’ha fet pensar que una escolta, perquè sigui cristiana, s’ha de fer amb els 

ulls. Només si escoltem amb els ulls posem de manifest que estem 

plenament oberts a l’altra persona, que reconeixem la seva importància, 

que l’acollim del tot. 

Joan Ferrés Prats 


