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DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY.       9 D’OCTUBRE DE 2022. Nº 37 
 

UNA EXPERIÈNCIA AGRAÏDA (i 3) 
 

CONCLUSIONS DEL TREBALL DIOCESÀ SOBRE EL SÍNODE 
(ve dels Fulls anteriors) 
 

8. Autoritat i participació: donem gràcies perquè la sinodalitat ens ha 
obert a una major implicació personal i eclesial a favor de la missió, 
especialment en l’àmbit de les nostres parròquies, però entenem al 
mateix temps que la sinodalitat reclama el fet de reconèixer una autoritat 
final moguda per l’Esperit Sant, que generi comunió. 
  

9. Discernir i decidir: donem gràcies per aprofundir el camí de la fe a partir 
del discerniment i de la presa de decisions. No entenem que les qüestions 
difícils no siguin tractades, sinó just el contrari, que la valentia de viure 
units a l’Esperit de Jesús, ens mogui a prendre les decisions més adients, 
segons la proposta de Jesús. 
  

10. Formar-se en la sinodalitat: donem gràcies perquè ens hem adonat de 
la importància i la necessitat de formar, cuidar i cultivar la nostra fe, no 
per reduir-la a un conjunt de raonaments i formularis, sinó per entendre 
amb més profunditat que la sinodalitat no és una qüestió passatgera, sinó 
constitucional de la nostra Església. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 8.- Sant Joan de Jesús. 
Vespre (festiva), 20 h.- Antoni Costa i Magdalena Prats i família. 
 
Diumenge dia 9.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY. Mare de Déu del 
Remei 
9 h.- Esposos Roser Munné i Joan Prats 
 

12:00 h.- Missa. 
 
Dilluns dia 10.- Sant Tomàs de Villanueva.  
20 h.- Família Prat Salvans. 
 
Dimarts dia 11.- Sant Joan XXIII, Papa. 
9 h.- Missa. 
 
20 h.- Pilar Pérez (Sant). 
 
Dimecres dia 12.- Mare de Déu del Pilar. 
 
12 h.- MISSA 
 
Dijous dia 13.- Sant Eduard, rei d’Anglaterra. 
9 h.- Missa. 
 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 
Divendres dia 14.- Sant Calixte, Papa. 
9 h.- Missa. 
 
20 h.- Antoni Sanromà Parellada (7è. aniv.) 
 
Dissabte dia 15.- Santa Teresa de Jesús. 
 

Vespre (festiva), 20 h.- Teresa Boltà Nicolau. 
Miquel Reverter Mallol i  Montserrat Estrada. 
Teresa Muñoz i difunts Esteve Duran. 
Acció de gràcies 65è aniversari de casament de Joaquim Sagristà i Núria 
Morral. 
 
Diumenge dia 16.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY. 
9 h.- Josep Maria Aymerich Costa i Teresa Boltà, i família. 
 

12:00 h.- Mercedes Navarro i  Bienvenido Ramírez, i nét Alberto. 

 



 

 INSCRIPCIONS PER A LA CONFIRMACIÓ 
S’obren les inscripcions per als grups de Confirmació, tant per als 
qui ja van cursar el primer curs l’any passat, com per als joves a 
partir de 2n d’ESO. Les inscripcions es duran a terme a la Rectoria 
en horari de despatx (dimecres i divendres, de 18.00 a 20.00). 

 

 ESPAI DE PREGÀRIA 
Aquest dilluns, dia 10, a les 19.15: Exposició del Santíssim. A les 
20.00, Missa.  Pregària davant del Senyor, lliurat i vivent en 
l’Eucaristia. Participem-hi!                                                                                                                                                                                 

                                 

 CONDOLENÇA  
La donem als familiars de Rocío López Alzate, que morí el passat dia 
5 d’octubre, a l’edat de 74 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

 NOCES D’OR MATRIMONIALS 
Aquest dissabte han celebrat 50 anys de matrimoni els esposos 
Francisco Campos Rodríguez i Maria Rosa Guimerà Gràcia. Els 
felicitem ben cordialment. 

 

 FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 
El proper dimecres, 12 d’octubre, celebrarem la missa en honor a la 
Mare de Déu del Pilar a les 12 del migdia.  
 

 AUTOCAR, 23 D’OCTUBRE 
Per anar a l’ordenació diaconal de Josep Sellarés ha començat la 
inscripció per anar-hi amb autocar. Hi ha 12 inscrits. Cal fer-ho en 
hores de despatx parroquial o dir-ho directament al mossèn. 
L’aportació serà de 10 euros. La parròquia acabarà de posar el que 
falti per a pagar l’autocar. Sortida de La Vailet, al lloc acostumat, 
puntualment a les 5 de la tarda. Els escolans poden venir de franc. 
 

 FINAL D’INSCRIPCIONS DE CATEQUESI INFANTIL 
Divendres vinent, dia 14, de 6 a 7 de la tarda , al Casal parroquial. 
L’altra setmana (dies 17: 1r. curs i 18: 2n. curs) començaran els 
cursos de catequesi i el diumenge, dia 23, a les 11, reunió de pares 
al Casal, i a les 12,00 h. Missa dominical familiar d’inici de curs amb 
els nens dels dos cursos. 

 

 AVUI, A LES 5 DE LA TARDA, A LA CASA DE L’ESGLÉSIA: 
TROBADA DIOCESANA DE CATEQUISTES D’INICI DE CURS. 
 El Bisbe reconeix el ministeri dels catequistes i els envia a tota la 
 Diòcesi: “Com el Pare m’ha enviat així us envio també jo a vosaltres”.  

 

¿CURATS O SALVATS? 

Sabia que l'evangeli d’aquest cap de setmana era el relat de Lluc sobre 

la purificació dels deu leprosos, i intentava meditar sobre ell. El dimecres 

m’hi va ajudar, ves per on, llegir al diari La Vanguàrdia una entrevista al 

cardiòleg català, radicat als Estats Units, Valentín Fuster.  

Educat als jesuïtes, Fuster reconeixia a l'entrevista que en la seva vida 

havia estat influït pel judaisme, el budisme i el cristianisme. En el cas del 

cristianisme, feia referència als valors col·lectius, solidaris.  

Passa sovint això d’identificar el cristianisme amb uns valors 

altruistes. O de reduir-lo a aquests valors. I potser els cristians en tenim una 

part de culpa. És veritat que no es pot ser cristià sense els valors de la 

solidaritat i de l’amor als altres, però també ho és que no cal ser cristià per 

tenir i viure aquests valors.  

L’específic del cristianisme és la fe en Déu Pare i en Jesús, una fe que 

és morta si no es tradueix en obres d’estimació als altres. Però no tenim fe, 

no som cristians pel simple fet d'assumir els valors. 

En altres paraules, el cristianisme s'ha de traduir  en uns valors que 

cal practicar, però és molt més que uns valors. És una experiència, una 

vivència, el resultat d’una trobada personal que s’ha d’anar actualitzant dia a 

dia. 

A l'evangeli d'aquest cap de setmana Jesús cura deu leprosos, però 

només a un li diu que la seva fe l’ha salvat. Si Jesús en cura deu, és perquè 

l'obligació del creient és  fer-se càrrec de les necessitats dels altres. Però la 

salvació comporta, a més de resoldre les necessitats corporals, omplir-se amb 

la força de l'Esperit. 

El que em fa creient és  l’experiència de sentir-me salvat, de sentir 

que Jesús dona sentit a la meva vida i que Déu Pare m'estima. És a partir 

d’aquí que entren en joc els valors. Si no estimo als altres no soc cristià, però 

només ho soc si els estimo a partir d’experimentar l'amor de Déu i la força de 

l'Esperit.  

Joan Ferrés Prats 

 


