
Aquest plantejament alternatiu és molt més proper a l'esperit de l’evangeli. 

Amb la pregunta habitual no faig altra cosa que alimentar els sentiments 

tòxics, que són negatius per mi i per la persona que ha provocat el meu enuig. 

Amb la pregunta alternativa estic cercant solucions al problema. Si, a més, 

em faig la pregunta en forma de pregària, posant la situació conflictiva 

davant Déu Pare, estic en el millor camí. 

                                                                           Joan Ferrés Prats 

    

   A LES 16,45 H.: SORTIDA A VILAFRANCA: ORDENACIÓ JOSEP SELLARÉS 

ENCARA HI HA PLACES!!! 
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“SEREU ELS MEUS TESTIMONIS” 
 

El lema d’enguany sobre el Domund, és la frase que encapçala aquest 
escrit. Està treta del llibre dels Fets dels Apòstols, en la darrera aparició 
de Jesús ressuscitat, quan Jesús diu: “Quan l’Esperit Sant vindrà damunt 
vostre, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a 
tot Judea, a Samaria i fins a l’extrem de la terra (Fets, 1, 8). 
“Ser testimonis de Jesús” és la missió de tot deixeble de Jesús. A ells 
se’ls demana viure la seva vida personal en clau de missió i l’essència de 
la missió és donar testimoniatge de Crist, és a dir, de la seva vida, passió, 
mort i resurrecció, per amor al Pare i a la humanitat.   
“Fins a l’extrem de la terra”, vet aquí una frase que interroga als 
deixebles de Jesús de tot temps i els ha d’impulsar a anar sempre més 
enllà dels llocs habituals per a donar testimoniatge d’Ell. 
El Papa Francesc ens diu: “Voldria recordar i agrair a tants missioners 
que han gastat la seva vida per anar “més enllà”, encarnant la caritat de 
Crist cap els nombrosos germans i germanes que han trobat. La 
comunitat dels deixebles de Crist, no té altra missió que la d’evangelitzar 
el món donant testimoniatge de Crist. La identitat de l’Església és 
evangelitzar”. 
Amb aquesta clau evangelitzadora us proposo viure avui la Festa del 
Domund i també l’Ordenació diaconal que la nostra Església diocesana 
viu avui a Vilafranca del Penedès on el nostre bisbe ordenarà a dos 
diaques que faran aquest pas que és do i compromís, una manera ben 
concreta de viure la crida de Déu i la missió de ser testimonis del Crist  
en el si de l’Església, ara com a diaques, ben aviat com a preveres. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 22.- Sant Joan Pau II, papa.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Missa   
 

Diumenge dia 23.- DIUMENGE 30 DE DURANT L’ANY .  
9 h.-  Difunts Família Martí - Tuset 
12:00 h.-  Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

Dilluns dia 24.- Sant Antoni Maria Claret   
20 h.-  Jaumé Vilà        
 

Dimarts dia  25.- Sant Bernat Calbó, bisbe de Vic  
9 h.-   Missa 
20 h.-  Difunts família Sagristà Prats 
 

Dimecres dia 26.- Sants Llucià i Marcià, màrtirs . 
9 h.-    Missa 
20 h.-  Joaquim Llopart i pares.       
 

Dijous dia  27.- Sant Florenci, màrtir. Sant Gaudiós, bisbe..  
9 h.-  Climent Tuset Capdevila i fill 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 28.- Sants Simó i Judes Tadeu, apòstols .   
9 h.- Esposos Francesc Perals i M. Encarnació Aymerich 
20 h.-  Missa  
 

Dissabte dia 29.- Sant Narcís, bisbe i màrtir, patró de Girona .  
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas i Anita Ferrés i Dolors Balcells. 
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE 31 DE DURANT L’ANY .  
9 h.- Felip Roig Roig. 
       Esposos Miquel Via i Dolores i filla Maria Rosa 
       Esposos Joan Saperas i Benita.  
12:00 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili.  
 

 



També avui s’adreçarà als ordenands les paraules de Crist: “Sereu els 
meus testimonis”. Sí, ho seran essent diaques i després preveres de 
l’Església. Ho seran exercint el seu ministeri predicant, ho seran 
celebrant els sagraments: ara el Baptisme, el matrimoni... després 
presidint l’Eucaristia, donant el perdó en nom de Crist, donant la Unció 
als malalts... Sempre acompanyant a molts en el camí de la vida, en la 
festa i en el dol, en el dia a dia.  
Preguem pel Josep: que amb la força de l’Esperit Sant sigui un bon 
testimoni de Crist entre nosaltres, els grans, els joves i els infants. Que 
sàpiga estar al costat de tothom, dels mossens i dels laics. Que vegi en 
la nostra parròquia un lloc on el Senyor el crida ara a sembrar la llavor 
de l’Evangeli, un lloc on no es cansi de tirar la xarxa i esdevenir un bon 
“pescador d’homes”, que hi vegi el camp “on hi ha molt a segar i pocs 
segadors”.  
Que la figura de Pere ens faci superar el desànim pels temps difícils. Ell 
constata els pocs fruits del seu treball. A la crida de Jesús: “Tira llac 
endins i caleu les xarxes per pescar”, ell li respon: “ens hi hem 
escarrassat tota la nit i no hem agafat res, però ja que tu ho dius, calaré 
les xarxes per pescar”.  
Que el realisme, la humilitat i la fe de Pere inspiri el teu nou ministeri, 
Josep, i també el nostre,  i el treball de tants laics i laiques que amb la 
seva fe i el seu treball donen un ferm testimoni de Jesús en la “nostra 
pàtria petita, el bell Sant Vicenç dels Horts”. 

Mn. Anton Roca 
 

 

 

 CONSELL ARXIPRESTAL 
Reunió primera de curs, dimecres vinent, a les 21 h. a la Rectoria 
                                                                                                                                                                                    

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Reunió dijous vinent, dia 27, a les 21,00 h. a la Rectoria. 

                                 
 MISSA D’INICI DE CURS DE LA CATEQUESI, AMB ESTRENA 

DEL NOU DIACA MN. JOSEP SELLÀRÈS.  
Diumenge vinent, a les 12 del migdia, amb la col·laboració del grup 
instrumental Ítaca. 
Una ocasió per l’acció de gràcies a Déu pel do del ministeri ordenat 
  

 LOTERIA DE NADAL: Nº 70963 
Com cada any la parròquia ofereix la participació en la Loteria de 
Nadal. En cada participació es juga 4 €. i es dona 1 € de donatiu per 
la parròquia. TOTAL 5 €. Venda a la sortida de les misses. 

 CONDOLENÇA 
La donem a la família de Rafael Gómez Hidalgo, que morí el passat 
dia16 d’octubre, a l’edat de 82 anys. Descansi en pau. 

 

 BAPTISME  
Dissabte, dia 22, rebé el sagrament del Baptisme l’infant Max 
Higueras Campos. L’enhorabona pel do de la fe. 

 
 

PER A QUÈ ESTÀS ENFADAT O ENFADADA? 

No sé si heu llegit bé el títol. O si l’heu hagut de llegir dues vegades. 

No m'he equivocat. És veritat que la pregunta que solem fer quan algú 

està enfadat (o que ens fan a nosaltres quan ens hi veuen) és “Per què 

estàs enfadat o enfadada?” 

Tendim a pensar que la solució dels problemes consisteix a saber 

trobar la resposta més adequada a les preguntes que ens solem 

formular en cada cas, i no se'ns acut pensar que potser trobaríem una 

solució millor si fóssim capaços de formular-nos una pregunta 

diferent. 

“Per a què estàs enfadat o enfadada?” és un bon exemple de pregunta 

alternativa. La proposa la historiadora i publicista Diana Orero en el 

seu llibre Todo cuenta. És molt útil per demostrar que de vegades 

només cal canviar de pregunta per encarar de manera adequada els 

problemes. 

Si em faig la pregunta de sempre (“Per què estic enfadat?”), poso la raó 

a treballar en la justificació del meu mal humor. La raó trobarà sempre 

arguments per justificar l’empipament i, en conseqüència, contribuirà 

a perpetuar el meus sentiments negatius. Persistiran els problemes i 

creixerà el meu mal humor 

Si em faig la pregunta l’alternativa (“Per a què estic enfadat?”), estic 

posant la raó al servei de la recerca de solucions al problema que ha 

desencadenat el meu mal humor. El resultat serà centrar-se en el que 

es vol aconseguir amb l’enuig i, fent passos en la solució del problema, 

s’anirà apaivagant el meu mal humor.                   

(continua al darrere) 


