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DIUMENGE 31 DE DURANT L’ANY.    30 D’OCTUBRE DE 2022. Nº 40 
 

ANIMADORS DE LA LITÚRGIA 
 

El treball del Sínode a les parròquies ha donat molt de si. Ha sigut 
l’oportunitat de parlar de l’Església i també en concret de les nostres 
parròquies. Avui ens fixem en el valor que els grups de treball de la 
nostra parròquia han donat a les celebracions comunitàries, la 
participació en els sagraments i en particular de la celebració de 
l’Eucaristia familiar. Sortia la paraula “implicació dels laics en les 
celebracions litúrgiques”. Se’n fa esment com a realitat que es dona i 
ens alegra, però també com a repte que cal millorar. 
Precisament, amb aquest objectiu, es reprenen les TROBADES 
D’ANIMADORS DE LA LITÚRGIA en la nostra Diòcesi. En elles es 
convida a tots els qui participen en algun servei litúrgic (lector, direcció 
de cants, donador de la comunió, organista, servei de sagristia, etc.) per 
enriquir el coneixement  de la vida i l’acció litúrgica en l’Església.  
Entre nosaltres no ens podem pas queixar de la participació dels laics: 
hi ha un bon grup de lectors, que ho fan bé però  sempre hem d’aspirar 
a millorar-nos. Hi ha el grup instrumental d’Itaca per les ocasions 
assenyalades. Manca el servei d’organista en les celebracions 
dominicals... Caldria ampliar el servei de direcció dels cants, caldria 
valorar el grup de persones quer ajuden a distribuir la Comunió, el servei 
de passar a recollir la col·lecta, el servei de neteja i sagristia, el servei 
d’escolania, el servei de monitor... 
Aquesta trobada serà el dissabte, 12 de novembre, al matí, a la Casa de 
l’Església de Sant Feliu de Llobregat, de 10 del matí a les 13,15h. 

Mn. Anton Roca 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.  
 

Dilluns dia 31.- Sant Quintí, màrtir. 
20 h. (Missa de Vigília)-    Germans: Mn. Jaume Casas i Mn. Règol Casas.    
 
DIMARTS DIA  1.- SOLEMNITAT DE TOTS SANTS  
9 h.-      Jaume Presas Gil. /  

Difunts família Garcés Navarro.  
            Difunts Font Pastor. 
20 h.-  Missa 

Dimecres dia 2.- COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS . 
9 h.-   Esposos Joan Vendrell i Dominga Mallol 
12,00 h.- AL CEMENTIRI (capella dels Sants Màrtirs): Pels fidels difunts.  
20 h.- Per tots els Fidels difunts        
 

Dijous dia  3.- Sant Martí de Porres .  
9 h.-  En acció de gràcies. 
          Esposos Moisès i Maria Rosa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 4.- Sant Carles Borromeu, cardenal i bisbe de Milà.   
9 h.-  Enric Perals Aymerich 
20 h.- Esposos Conxita Guilera i Joan i fill Joaquim./ 
           Mª Dolors Mestre (19 aniv.).   

Dissabte dia 5.- Sant Zacaries i Santa Elisabet, pares de Joan Baptista..  
Vespre (festiva), 20 h.-   Difunts família Torredemer Roig. 
Teresa Muñoz (15 aniv.) i difunts Esteve Duran.  
Carlos Valls.  
 

Diumenge dia 6.- DIUMENGE  XXXII DE DURANT L’ANY.  
9 h.-  Difunts de la colla de la generació de 1939. 
           Esposos Francesc Perals i Mª Encarnació Aymerich i fills. 
12:00 h.- Esposos Agustí i Montserrat.  
 

 

 

 

 



DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA 
 

DIUMENGE VINENT: COL·LECTA DE GERMANOR 
El 6 de novembre celebrem el Dia de l’Església Diocesana, un dia 
de festa i acció de gràcies perquè junts aconseguim una parròquia 
viva, apassionada per Jesucrist i lliurada als altres. Una realitat 
possible gràcies al temps, les qualitats, la pregària i el suport 
econòmic de tot el poble de Déu. Reconeixent el treball de 
l’Església, reconeixent tot el que rebem en el si de la comunitat 
parroquial podem dir:  GRÀCIES PER TANT! 
I la parròquia agraïda per tot el que rep dels fidels, del seu sacrifici, 
de la seva aportació econòmica, també us diu a vosaltres: 
GRÀCIES PER TANT! 

 

 

 DIMARTS, DIA 1 DE NOVEMBRE:  
SOLEMNITAT DE TOTS SANTS 
Missa de vigília: 20,00 h. 
Missa del dia: 9,00 h. i 12,00 h. 
 

 DIMECRES DIA 2:  
COMMEMORACIÓ DE TOTS ELS FIDELS DIFUNTS 

         Misses a la Parròquia: 9,00 h. i 20,00 h.                                                                                                                                                                                    
         Missa al Cementiri: 12,00 h. a la capella dels màrtirs. 
                        

 ESPLAI FLOR DE NEU:  VENDA DE CASTANYES   
A la Pl. Sant Jordi: Dissabte 29 a la tarda, dia 30 al matí, dia 31: a la 
tarda. Dia 1 novembre: matí i tarda. 
Gràcies per la vostra col·laboració. 
 

 XVI JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL  
Com cada any des de la Diòcesi se’ns ofereix l’oportunitat de 
progressar en la nostra formació i animació pastoral amb aquest 
curset intensiu amb varietat de temes: litúrgic, ensenyament, jovent, 
bíblic... Del dilluns, 14 al dijous 17 de novembre, de 21 h a 22,30 h. 
a la Casa de l’Església, a Sant Feliu de Llobregat.  
Reservem-nos ja aquestes dates. 
 

 BAPTISMES 
Dia 29: Alejandro Valladares Juárez.  

Dia 30: Lucía Parejo Aranda. Felicitem a les seves famílies i 
desitgem per a ells que el do de la fe      els acompanyi sempre. 

 
 

QUAN DIC QUE CREC 

            de David Jou i Mirabent (Sitges, 1953). Poeta i científic, 

catedràtic de Física. 
El testimoni d’un científic creient no sovinteja. Hom arriba a 
pensar que ciència i fe són incompatibles... I no és pas així. 
En David Jou, sitgetà, combina bellament la ciència, la fe i la 
poesia. 

 

Quan dic que crec no faig un salt al buit: 
Miro en mi mateix i em veig raó finita, cos mortal,  
sentiment inconstant, passió insaciable:  
El buit sóc jo quan manques Tu,  
Raó infinita, Amor etern, Perfecció saciada. 
 

Quan dic que crec no vaig contra raó:  
penetro en la raó, exulto en la raó, m’enfonso en l’arrel de la raó, 
I floreixo, creixo, estimo, 
No sols en sentiment, no sols en foc que s’exhaureix, sinó també en raó,  
i el cos es torna etern en la memòria de l’amor. 
 

Quan dic que crec dic que no crec en una absència de sentit,  
Dic que no crec en l’absolut de l’univers  
ni del dolor ni de la mort ni de l’atzar ni de la ment, 
Ni en una Raó freda sense Amor, 
Ni en un silenci glacial entre nosaltres i l’Amor. 
 

Quan dic que crec no només dic;  
em deixo omplir per una joia molt profunda,  
em deixo caure en la mirada que em fa ser,  
Em deixo créixer en una veu de bona nova, 
miro l’infinit i no m’esglaia. 
 

Quan dic que crec en Déu no salto al buit:  
toco les arrels d’allò que sóc,  
em sento il·luminat –tan fosc com sóc!- 
de pietat, de gràcia i de misteri.

 
David Jou i Mirbent 
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