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DIUMENGE 26 DE DURANT L’ANY. 25 DE SETEMBRE DE 2022. Nº 35                                                         
 

UNA EXPERIÈNCIA AGRAÏDA 

Aquesta és l’experiència que tinguérem molts dels qui vàrem 

participar en la celebració de diumenge passat a la Basílica de la 

Sagrada Família: el lloc magnífic, la vivència diocesana, l’ambient 

que es respirava i, sobretot, el desig compartit de viure a fons el 

camí sinodal, que és el mateix que caminar units, compartint més 

la fe en les seves dimensions de Comunió, Participació i Missió. 

Fruit d’aquest treball n’ha sortit una reflexió que caldrà treballar 

durant aquest curs. Però més enllà del Document, el fet mateix de 

reunir-nos, compartir anhels i dificultats i posar-nos novament 

oberts a l’Esperit que ens crida a fer el camí eclesial junts, 

escoltant-nos mútuament i constatant la riquesa de matisos que 

tots podem aportar, ja ha valgut la pena. 

Aportarem en aquest full (i en els pròxims) LA CONCLUSIÓ que la  

Comissió diocesana ha fet del treball realitzat pels grups que han 

participat en la consulta. La Conclusió porta per títol el mateix que 

encapçala aquest escrit: “Una experiència agraïda”   

El camí iniciat amb la proposta de recuperació de la sinodalitat ens ha 

ajudat a prendre més consciència de la nostra pertinença eclesial i la 

nostra responsabilitat missionera. Ha estat una vivència que ens ha fet 

créixer en la responsabilitat, d’això en donem gràcies.  
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 24.- Mare de Déu de la Mercè.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Mn. Joan Batlles Alerm  
  Carme Roget Pumarola 
  Joan Matas-Anita Ferrés. Mª Dolors Balcells 
  Antoni Vendrell Mallol (4t. aniv.) 
   Acció de gràcies 34 aniversari casament de Jordi i  
                            Montserrat i 57 aniversari de Josep i Maria Rosa. 
 

Diumenge dia 25.- DIUMENGE 26 DE DURANTL’ANY .  
9 h.-  Difunts Planas Tuset. Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa. 
         Esposos Joan Saperas i Benita. 
 

9,15 h (a la Basílica de Montserrat) : Esposos Pere Cerdà i Maria Herrero.  
                    Enric Oliveras Parera. 
 

12:00 h.-  Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
       Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns dia 26.- Sants Cosme i Damià.-   
20 h.- Missa .       
 

Dimarts dia 27.  Sant Vicenç de Paül. 
9 h.- Enric Perals Aymerich   
20 h.- Funeral de Montserrat Llinàs Graells . 
 

Dimecres dia 28.- Sant Wenceslau. 
9 h.-   Missa  
20 h.-  Acció de gràcies 14 aniversari ordenació de diaques: Mn. Manel, Mn. 
Xavier i Mn. Vicenç.       
 

Dijous dia 29.- Sants arcàngels: Miquel, Gabriel i Rafael .  
9 h.-  Miquel Reverter Estrada 
20 h.- Missa 
 

Divendres dia 30.- Sant Jeroni, monjo.   
9 h.- Missa 
20 h.-  Miquel Masana i Conxita Casas i filles Teresina i Josefina. 
  Joan Pastor (30 aniversari) i esposa Eulàlia. 
  Joan Baqués Boltà (2n. aniv.) 
  

Dissabte dia 1.- Santa Teresina de l’infant Jesús .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Torredemer Roig./ Dif. Fam. Mèlich 
Oriol/ Teresina Masana (el Sant)/ 53 aniversari casament Jaume i Anna M.   
 

Diumenge dia 2.- DIUMENGE  27 DE DURANT L’ANY.  Els Sants Àngels 
Custodis. 
9 h.- Esposos Pere Munné i Rosa Rigol. 
12:00 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. 
 

 



1. Els companys de camí: donem gràcies per tots aquells amb els qui 
hem pogut compartir les qüestions que s’han proposat. Ens hem pogut 
conèixer i reconèixer com a cristians que no estem tan lluny com de 
vegades creiem. Hem intuït la força de l’Evangeli, quan posa en llavis de 
Jesús que nosaltres «som els seus amics». El camí de l’amistat té una 
estreta relació amb el camí sinodal i amb tots aquells que es predisposen 
a recorre’l.  

2. Escoltar: donem gràcies per l’oportunitat i el temps dedicat a 
escoltar-nos, i sobretot a parar atenció a com Déu també es vol 
comunicar amb nosaltres a través de l’exercici d’una escolta activa. 
Creiem que la necessitat d’escoltar-nos és important, però encara molt 
més la d’escoltar la Paraula de Déu, com a guia per a les nostres 
comunitats.  

3. Prendre la paraula: donem gràcies per haver viscut el repte 
d’expressar amb les nostres pròpies paraules allò que ha estat fruit del 
nostre discerniment. Ha estat una exigència que ens ha posat de 
manifest la necessitat de no descuidar la necessitat de la formació, així 
com de raonar allò que de vegades sembla evident per a nosaltres, i no 
tant, per al món que ens envolta. (continuarà). 

 

 ESTEM DE ROMERIA! 
Aquest cap de setmana estem de Romeria.  Si el temps hi 
acompanya, resem el rosari al matí del dissabte,  a les 10,30, camí 
dels Degotalls. Si plou trobarem una alternativa... El mateix cal dir 
del Viacrucis. Els altres actes i celebracions a les hores i llocs 
indicats. (Missa al Cambril,  xerrada a la tarda, rebuda de la 
Romeria a dintre (18,00 h) i Vetlla de Santa Maria a les 22,00 h. 
Diumenge, l’Eucaristia dominical de la Romeria serà a les 9,15 h. 
a la Basílica, amb la participació del grup Ítaca. 12,15 h. Trobada 
amb el P. Abat 
Pels qui pugen amb l’autocar del diumenge, cal recordar que 
surt de La Vailet a les 7,30 h. i el dinar de Germanor serà a les 
14,00 h. al Restaurant Montserrat. Viacrucis a les 17,00 h. 
Marxarem de Montserrat a les 18,30 h. 
Tant si podeu venir com si us quedeu a casa, estiguem units en la 
pregària a la Mare de Déu per la nostra parròquia i per tots aquells 
que ens han demanat un record i una pregària. 
 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Es reunirà dijous vinent, a les 9 del vespre, a la rectoria. 
                                                                                                                                                                               

 NOCES D’ARGENT MATRIMONIALS 
Els esposos F. Javier Matos Pardo i Mónica Lozano Fernández 
celebren el 25è. aniversari del seu matrimoni aquest dissabte, dia 
24. Ens unim a la seva festa i acció de gràcies. 

 
 

MONTSERRAT I L'ESPERIT DE SUPERACIÓ 

Aquesta setmana he llegit una història que m'ha vingut al cap quan 
he hagut de pensar en el romiatge a Montserrat, perquè tant la història com 
el cim de les muntanyes ens parlen de reptes, de superació. 

El protagonista de la història és un israelià, Itzhak Perlman, que és 
molt més que un dels millors violinistes del món. Quan tenia 4 anys va 
contraure poliomielitis, de manera que quan puja als escenaris, ho fa molt 
lentament, amb abraçadores a les dues cames i amb crosses. 

El 18 de novembre de 1995 aquesta no va ser l’única dificultat que va 
haver de superar quan va tocar amb l'orquestra al Lincoln Centre de Nova 
York. Just en acabar de tocar els primers compassos, una de les cordes del 
seu violí Stradivarius es va trencar. El director va aturar l’orquestra. Es va 
fer a la sala un silenci total. Perlman va tancar els ulls uns instants i després 
va fer un senyal al director d'orquestra perquè tornés a començar.  

La crònica de l’esdeveniment diu: “Tothom sap que és impossible 
tocar una simfonia amb només tres cordes. Però aquella nit Perlman es va 
negar a acceptar-ho. Va tocar amb tanta passió i poder, que en alguns 
moments semblava que estava obtenint sons mai abans escoltats”. Perlman, 
un geni de la música, va reubicar mentalment les notes de la partitura a les 
tres cordes que li quedaven. 

Al final del concert, després de rebre una eixordadora ovació, 
Perlman es va assecar la suor del front i, en un to molt assossegat, va dir: 
“De vegades, la tasca de l'artista és descobrir quanta música pot fer amb allò 
que li queda”. 

La potentíssima frase de Perlman val com a eslògan per a una vida 
cristiana. De vegades sembla que Déu ens gira l'esquena, ens deixa sense 
cordes. Llavors estic cridat, com a cristià, a veure quanta música soc capaç 
de fer amb les cordes que em queden. Sé que compto amb la seva força i 
amb l'exemple de Maria.  

 

Joan Ferrés Prats 


