
La comparació amb la notícia inicial és esfereïdora: de no 

cobrar menys d’un terç que el cap de l'empresa a cobrar una tercera 

part de l’1%.  
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DIUMENGE 32 DE DURANT L’ANY. 6 DE NOVEMBRE DE 2022. Nº 41 
 

UN NOVEMBRE AMB MOLTES ECTIVITATS 
 

1. Pregar per les Vocacions 
 

Com cada any en aquestes dates, tornem a mobilitzar-nos per pregar junts 
per les vocacions, totes les diòcesis amb seu a Catalunya. La Cadena de 
pregària per les vocacions va néixer amb la bonica idea que durant tot el 
mes de novembre hi ha algú a Catalunya pregant per totes les vocacions. 
Enguany hem escollit com a lema: “Aixeca’t i sigues testimoni”, inspirant-
nos en el missatge del Papa Francesc per la Jornada Mundial de la Joventut 
de l’any passat. Encara que a casa nostra ens toca viure moments de 
pobresa vocacional, no perdem el convenciment que el Senyor continua 
cridant els joves a ser testimonis seus en la multitud de vocacions, que 
agrupem en les vocacions sacerdotal, religiosa, matrimonial i al laïcat 
compromès. 
La Cadena de pregària per les vocacions fa que a la nostra diòcesi ens 
toquen els dies 9. 19 i 29. Tinguem present aquesta intenció en la nostra 
pregària personal. Comunitàriament ho farem el dilluns, dia 14, segon 
dilluns de mes, dia en què tenim l’Espai de pregària amb exposició del 
Santíssim, a 1/4 de 8 del vespre. 
 

2. XII Trobada diocesana d’Animadors de la Litúrgia. Dissabte, 12 de 
novembre, a la Casa de l’Església: Gestos i símbols de la Missa i “el 
Missal com a llibre d’oració. De les 10:00h a les 13,15h. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 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. 
      Manuel Vélez Troya (9è. aniversari)  
 

Dilluns dia 7.- Sant Pere Poveda  
20 h.-   Miquel Reverter Estrada      
 
Dimarts dia  8.- Sant Severià 
9 h.-  Esposos Moisès i Mª Rosa   
20 h.-  Acció de gràcies (55 aniversari) matrimoni Pere Bosch i Assumpció 
            Llopart  / Francesc Esteve (natalici) esposa Lola i filla Rosita. 
             Miquel Siñol Poch (7è. aniver.) i Jordi Arnabat Vives (9è. aniversari) 
        

Dimecres dia 9.- Dedicació de la Basílica del Laterà. 
9 h.-  Àngela Aymerich Poch (1r. aniversari) 
20 h.-  Teresina Massana  Casas (2n. aniversari)       
 

Dijous dia  10.- Sant Lleó el Gran, papa .  
9 h.-  Família Aymerich Poch 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 11.- Sant Martí de Tours, bisbe .   
9 h.- Difunts família Ribas Badosa 
20 h.-  Conxita Casas i Anton Galofré i fills Teresina, Josefina i Anton. 
  

Dissabte dia 12.- Sant Sant Josafat, màrtir.  

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html


3. Jornades de Formació i animació pastoral 
 

Del 14 al 17 de novembre, a la Casa de l’Església, de les 21 h a la 22,30 
h. Litúrgia, ensenyament catòlic a les escoles, testimoni de joves i 
Bíblia... 
 

4. Trobada de Lectors de la Parròquia:  
dimarts, 22 de  novembre, a les 21,00 h. a la Rectoria. Per viure millor 
el ministeri de Lectors, ara que comença un nou Any Litúrgic i el 
temps d’Advent. 

 

 

EN LA LITÚRGIA, DEFUGIM EL PROTAGONISME  
De Francesc Romeu, a “Missa Dominical” 

Interessantíssimes les reflexions que planteja el papa Francesc en la 
darrera Carta apostòlica sobre la formació litúrgica del Poble de Déu, 
publicada a finals de juny passat “Desiderio desideravi”. En el nº 54 diu: 
“Visitant comunitats cristianes ha observat que existeixen diferents 
“models” de presidir la celebració. Mireu una possible llista d’actituds que, 
tot i ser contraposades, caracteritzen a la presidència de forma certament 
inadequada: rigidesa austera o creativitat exasperada; misticisme 
espiritualitzant o funcionalisme pràctic; pressa precipitada o lentitud 
accentuada; descuit malgirbat o refinament excessiu; afabilitat 
sobreabundant o impassibilitat hieràtica. Malgrat l’amplitud d’aquest 
ventall, crec que la inadequació d’aquests models té una arrel comuna: 
un exagerat personalisme en l’estil celebratiu  que, a vegades, expressa 
una mal dissimulada mania de protagonisme.”  
Comencem a pensar-hi! La lectura d’aquest document podria ser una 
bona base per a un futur grup de litúrgia... 
  

 

 

 APROPA’T A L’EVANGELI 
Recollint les propostes del treball del Sínode que vàrem fer a la 

parròquia, sorgeix una iniciativa per donar resposta a una inquietud: 

poder viure l’Evangeli i la missa dominical; proposem de fer-ho en 

grup durant dos diumenges d’Advent. Un responsable de cada grup 

(d’entre 6 i 8 persones) ha de facilitar un correu electrònic per tal de 

poder rebre el material. Una oportunitat per viure l’Evangeli, 

l’Eucaristia i sentir-nos part d’una comunitat. Apropem-nos-hi! 

 

 COMENÇA LA CATEQUESI DE CONFIRMACIÓ 
Aquest diumenge, a les 7 de la tarda al Casal parroquial (c/ del Riu, 
55), començaran els grups de catequesi per a la Confirmació. 

                    

 CONSELL ARXIPRESTAL  
Reunió el proper dimecres, dia 9 de novembre, a les 21,00 h. a la 
rectoria. 
 

 DIUMENGE VINENT: MISSA FAMILIAR 
Amb els infants i pares de la Catequesi i joves de Confirmació. 

 
 

 

AVUI VA D’ESCÀNDOLS 

En poc temps m’he escandalitzat dues vegades. La primera va 

ser quan vaig llegir els resultats d’un estudi realitzat per l'Institut 

d'Economia Política dels EEUU. Deia que el salari d’un empleat mitjà 

de les 350 empreses de més cotització en aquell país és una tercera part 

de l'1% del salari que cobra el CEO, la persona que ocupa el lloc 

executiu més alt a l’empresa.  

Deia també que, d'acord amb una investigació posterior, la 

diferència s'havia ampliat encara més, fins arribar a prop d'una quarta 

part de l'1%. Em pregunto: hi ha cap raó que pugui justificar aquestes 

diferències abismals? 

Doncs bé, la segona vegada que em vaig escandalitzar va ser 

quan vaig comentat aquestes dades amb unes persones que es 

consideren cristianes i que, no només no es van escandalitzar per 

aquestes diferències, sinó que les van intentar justificar.  

Tant el coneixement de les diferències com la reacció dels 

companys cristians em van deprimir. Reconec que de vegades soc una 

mica ingenu. Per consolar-me, vaig buscar alguns documents que 

tenia arxivats sobre el tema. En vaig trobar un en el que s’informava 

que fa dècades es va crear al País Basc, concretament a Mondragon, 

una cooperativa d’inspiració cristiana. Anys després de la seva creació, 

un dels fundadors declarava que a la cooperativa cap dirigent no 

cobrava més del triple del que cobrava el treballador menys ben pagat.  

(continua al darrere)  


