
Si l’Advent ens prepara per al Nadal, aquest cap de setmana ens vol començar 
a preparar per a l’Advent. Déu Pare, responsable de la creació, també és el 
responsable de la nova creació. “En Ell confio i no tinc por”. 

Joan Ferrés i Prats  

 

TROBADA D’ESPLAIS A VALLIRANA 

Aquest dissabte i dissabte, dies 12 i 13, el nostre esplai Flor de Neu 

participa en la trobada d’esplais de la zona 9, a Vallirana: Trobada 

territorial d'Infants i Joves: Xivarri i Anxovat.  Que s’ho passin bé!   
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LA BONDAT DE TROBAR-NOS 
 

Tenim davant les Trobades de Formació i Animació Pastoral que un any 

més el bisbat ha organitzat. Fa mandra desplaçar-se, i a unes hores ja 

nocturnes, però després dius: ha valgut la pena!  

Potser una de les coses més positives que n’hem tret del treball preparatiu 

del Sínode és que ens ha agradat retrobar-nos novament i poder compartir 

el nostre punt de vista, parlar de l’Església, de la nostra Església. 

I hem recordat que: 

1. És bo trobar-nos, més enllà de les trobades dominicals i 

parroquials. Gent diversa que ve amb el desig de compartir, d’aprendre. 

Més enllà de les rutines, hi ha en molts el desig de viure més la fe. Hi ha 

un interès per trobar-se amb gent que té inquietuds: les típiques i no tan 

típiques preocupacions de cada dia. Hi ha la colla d’amics que gaudeixen 

estant junts, però el punt d’unió dels qui ens trobem aquests vespres és 

l’interès envers una realitat que esdevé nuclear per a ells: la fe. Per a 

molts és una realitat més, com pot ser anar a buscar bolets o anar al camp 

a defensar el seu equip… per a la majoria dels qui ens trobem, la fe mereix 

un lloc especial, mereix unes xerrades, mereix parlar-ne, mereix sortir de 

les nostres “trinxeres” per anar a, per cercar, per viure junts, per ajudar-

nos i animar-nos pel do de Jesucrist, el seu missatge, la comunitat que el 

vol viure i testimoniar…    
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Sant Josafat, màrtir.  
Vespre (festiva), 20 h.-   Marta Fortuny Colet (33 aniv.), espòs Lluís i fills 
Isidre i Lluís./ Esposos Josep Mª Siñol i Montserrat Rocher.  
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE 33 DE DURANT L’ANY .  
9 h.- Francesc Ribas Badosa 
Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
12:00 h.-  Paquita Guasch (1er. aniversari) i Mercedes Guasch (14 anivers.)  
 

Dilluns dia 14.-Sant Josep Pignatelli, prevere   
20 h.-   Difunts família Prat Salvans      
 

Dimarts dia  15.- Sant Albert  el Gran  
9 h.-   Josep M. Aymerich Costa i familiars difunts. 
20 h.- Esposos Martí Roig i Antònia Monjo 
 

Dimecres dia 16.- Santa Margarida d’Escòcia. 
9 h.-  Pere Sadurní   
20 h.-     Missa    
 

Dijous dia  17.- Santa Isabel d’Hongria .  
9 h.-  Josep Roig 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 18.- Dedicació de les Basíliques de Sant Pere i Sant Pau.   
9 h.- Martí Roig 
20 h.-  Missa  
 

Dissabte dia 19.- Sant Crispí, bisbe i màrtir .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Montserrat Llinàs Graells, Susana Alonso Piqué 
(capelletes Mª Auxiliadora) 
 Acció de gràcies 51 aniversari casament de Lluís i Eulàlia. 
 

Diumenge dia 20.- JESUCRIST, REI DE L’UNIVERS.  
9 h.- Missa 
Ermita de Sant Roc: 11 h.: Celebració dominical amb diaca 
12:00 h.-  Esposos Antonio Pastor i Margarita. Oleguer Boloix i família. 
                   Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

 



2. Ens va bé trobar-nos, per no viure esquifidament  la nostra fe. Si 

mai no ens movem, si no hi ha interès, si no busquem fonts per 

alimentar la fe, aquesta no creix en els cors ni s’expandeix al seu 

entorn. Ens va bé trobar-nos, més enllà dels de sempre, per enriquir-

nos amb els coneixements i experiències dels altres. Sobretot ens va 

bé per viure més plenament l’experiència d’Església universal, 

concretada en l’Església diocesana. Sentir-nos vinculats a una 

experiència més gran que nosaltres, més gran que el nostre poble. No 

quedar en l’Església com aquells pobles que estan aïllats,  que no 

s’assabenten de res, que no participen en res. 
 

3. Necessitem trobar-nos, per fer l’experiència d’Església. És veritat 

que hi ha moltes xarxes de comunicació… però en l’Església és 

imprescindible trobar-nos, sentir l’escalf dels altres cristians, donar-nos 

la mà, compartir el Pa i la Paraula, compartir projectes d’Aquell que 

ens va al davant. Potser la Pandèmia que hem sofert ha deixat ferides 

en la nostra vivència de la fe: “no cal trobar-nos presencialment”. Com 

si poguéssim ser cristians a través de la Televisió, a través de la 

pantalla de l’ordinador, d’internet, de Facebook, etc.  

Moltes ofertes se’ns proposen en aquest començament de curs... Ho 

sabrem aprofitar? 

Mn. Anton Roca 
 

 

 APROPA’T A L’EVANGELI! 
 Recollint les propostes del treball del Sínode, 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. 

Cal fer-ho durant aquesta setmana. Una oportunitat per viure 

l’Evangeli, l’Eucaristia i sentir-nos part d’una comunitat. Apropem-

nos-hi! 
                                                                                                                                                                                    

 ESPAI DE PREGÀRIA: DILLUNS, DIA 14, A ¼ DE 8 VESPRE 
        Exposició del Santíssim amb pregària per les vocacions i Missa 
 

 REUNIÓ DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS 
Dimarts vinent, a les 4 de la tarda, a la rectoria. 
 

 BAPTISME, DIA 12: BLAI FERRÉS GIMÉNEZ 
Benvingut a l’Església de Crist. Enhorabona als pares i padrins. 
 

 JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL A SANT 
FELIU DE LLOBREGAT  

Dies: del 14 al 17 de novembre, de les 21h a les 22,30h. 

 Dilluns, 14 de novembre: “Ensenyaments litúrgics del Papa 
Francesc” (P. Gabriel Seguí). 

 Dimarts, 15 de novembre: “Recuperar l’autoestima 
d’educadors catòlica. (Jordi Cabanes i Raúl Adames). 

 Dimecres, 16 de novembre: “És possible avui viure la fe com 
a joves?”. Laia Garroz i Roger Pérez). 

 Dijous, 17 de novembre: “Per viure amb esperança en el 
moment actual... Claus des de la Bíblia” (Josep Otón). 

 

DATA DE CADUCITAT 

L’evangeli que l'església ens proposa per a aquest cap de setmana, dos abans 
de l'inici de l'advent, sempre m'ha encongit una mica el cor. No és agradable 
que ens anunciïn  que “un dia tot serà enderrocat”, que ens parlin de “guerres 
i revoltes”, de “terratrèmols, fams, pestes i fets espantosos”, de “persecucions, 
traïcions i morts”... 

No havíem quedat que la paraula evangeli vol dir bona nova? Sempre m'ha 
calgut rellegir i meditar aquest fragment de l’evangeli per recuperar-ne el 
sentit esperançador, per descobrir la bona notícia amagada sota l’anunci de 
tantes calamitats. 

Ben mirat, potser aquest fragment de l’evangeli no m’hauria de sorprendre 
tant, perquè en un primer moment no ens diu res de nou. Recorrent a unes 
metàfores impactants, això sí, corresponents a un llenguatge apocalíptic, 
Jesús ens recorda que tot allò que ens envolta, tot allò en el que de vegades 
dipositem tantes il·lusions i esperances, té data de caducitat. La té per a 
cadascú de nosaltres en particular (la nostra mort) i per a la humanitat en 
general (la fi dels temps). Ho diu la ciència i ho corrobora l'experiència. 

La bona notícia de l’evangeli ve després, en aquesta crida que fa Jesús a la 
confiança. La nostra vida és en bones mans. “No es perdrà ni un de sol dels 
vostres cabells. Amb la vostra perseverança salvareu la vida” (Lc 21, 18-19). La 
plenitud no ens la donarà res de tot allò que té data de caducitat. 

L’evangeli d’aquest cap de setmana m'ha fet pensar en aquella vella i bella 
frase de Richard Bach, que m’agradava tant quan era jove: “Allò que l’eruga 
interpreta com la fi del mon és el que el seu amo anomena papallona”. La fi 
d'una vida és l'inici d'una nova vida. 

(continua al darrere)  


