
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 15.- Santa  Teresa de Jesús.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Acció de gràcies d’uns feligresos / Mª Teresa Estévez 
Casanovas. Vicenç Casasampere, Teresa Ferrés i fill Antoni (4t. Aniversari) 
/ Teresa Boltà Nicolau (sant) / Isidre Casanovas i Eulàlia Pujadas.                                         
 
Diumenge dia 16.- DIUMENGE  29 DE DURANT L’ANY. 
9h.-    Família Reverter Margarit / Antoni Sanromà Parellada / 
        Esposos Joan i Marcel·lina.                                   
12h.- Esposos Mercedes  i Bienvenido./ Conxita Guilera i espòs Joan. 
/Eleuteri Termes i Sebastià Serra.                                                                                                                                                                                      
20h.-     Joan Marcé Rigol (natalici). Intencions particulars.                                                                                  
11h matí a Sant Roc.- No hi ha celebració. 
 
Dilluns dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir. 
Vespre.- Trinidad Expósito Ríos (1r. aniversario).                                  
 
Dimarts dia 18.- SantSant Lluc, evangelista.  
Matí.- Joan Berenguer Escala. 
Vespre.- Teresa Muñoz i Francesc i Lola.                   
 
Dimecres dia  19.- Sant Pere d’Alcàntara.  
Matí.-  Missa.                                  
Vespre-  Miquel Reverter.                               
 
Dijous dia 20.- Santa Irene, verge i màrtir.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Antoni Pastor Campmany. 
 
Divendres dia 21.- Santa Úrsula verge i màrtir, venerada a Colònia.  
Matí.- Missa.                       
Vespre.- Isabel Yepes Almansa (funeral).                
 
Dissabte dia 22.- Sant Joan Pau II, papa.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Elvira Costa.                                          
 
Diumenge dia 23.- DIUMENGE 30 DE DURANT L’ANY . 
9h.-Família Martí Tuset. Jaume Perals Aymeric. 
12h.-  Isidre Prats./  Família Borrell – Briquets.                                                                                                  
20h.- Josep Saperas i esposa Benita./ Miquel Via i esposa Dolors. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE VINENT, EL DOMUND 
 

Érem petits i ja celebràvem el Domund, la Jornada Mundial de les 
Missions. Alguns anàvem pels carrers amb una guardiola, vestits de 
xinets, d’altres recollíem paper de plata… Tot per les Missions. 

La sensibilitat envers les Missions sempre ha estat viva en l’Església. No 
es tracta de proselitisme, però tampoc caure a l’altre extrem de creure 
que no cal fer res: “no importunem” “que cadascú cregui el que vulgui”, 
“totes les religions són bones”… Evidentment que “el missioner”, “el 
cristià”, ha de fer el seu treball evangelitzador no des de la imposició, 
sinó des de la proposta. Però ressona en ell el crit de Sant Pau que diu: 
“Ai de mi si no evangelitzo” (1Cor 9, 16). 

Diumenge vinent tindrem ocasió de recordar i pregar per tant de treball 
que es fa, sovint amb moltes dificultats, amb tota mena de precarietats, 
en el que anomenem terres de missió. Però sobretot hem de prendre 
consciencia que és tota l’Església –i no uns quants- la que en la seva 
entranya és missionera per definició. Tota l’Església, totes les parròquies, 
tots els cristians hem rebut l’encàrrec d’anunciar l’Evangeli. I és que 
Europa, casa nostra… ¿no és terra de missió?  

Mn. Anton Roca 
 
“SURT DE LA TEVA TERRA” 
A l’albada de la Història de la nostra salvació, Déu cridà Abraham amb 
aquestes paraules: “Surt de la teva terra…” Aquest és el lema d’enguany 
del Domund i aquesta podría ser la nostra pregària: 
Senyor, desperta’m, crida’m.  
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Treu-me del meu món. 
Que no m’inventi més històries 
per justificar que no em moc, 
que no reacciono. 
 

Que obri la meva ànima 
a llocs que no sé on són, 
a cultures que no conec, 
a éssers humans que  
em necessiten 
gairebé tant com jo a ells. 

Posa’m en camí 
cap aquestes persones que 
m’esperen, 
perquè somien en algú 
que pugui parlar-los de tu; 
d’un Pare bo, compassiu de veritat, 
no com els déus dels homes. 
 

Senyor, digues-m’ho també a mi: 
“Surt de la teva terra”.  
Amén. 

  

 

DIUMENGE VINENT: 
COL·LECTA EXTRA PER LES MISSIONS. COL·LABOREM-HI! 

  

 
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Ana Orellana Montoro, de 85 anys, i de 
Manuel Guerra Hernández, de 87 anys, que moriren 
respectivament el passat dia 9 i 12 d’aquest mes. Preguem pel seu 
repòs etern. 
 

�  BAPTISMES : DISSABTE, DIA 15. 
Els infants: Gala Ferrater Calero, Alexandra Rusu Moncayo, Aitana 
i Marcos Jiménez Nieto, Yanira Daubaras Prieto, Nora Perals 
Vizarro. Benvinguts a l’Església. 
 

� 60è. ANIVERSARI DE CASAMENT 
Enrorabona per aquest aniversari que celebraran dissabte vinent 
els esposos Casimir Llorens Capdevila i Mercè Llorens Campmany. 
 

� CONCERT DE TARDOR A LA PARRÒQUIA 
         DIUMENGE VINENT, DIA 23, A LES 18,30 H. 

Ens l’ofereixen la Capella de Música Santa Maria, de Mollet del 
Vallès, sota la dirección de Pelegrí Benial Castells, i l’Orquestra de 
Cambra Miquel Casas i Bell.  
Acte organitzat per l’Orfeó Vicentí del Centre Catòlic de Sant Vicenç. 

 
 

� GRUP DE JOVES 
El passat diumenge, 9 d’octubre, el nou grup de joves de post-
confirmació van començar a reunir-se per compartir experiències i 
inquietuds dins l’àmbit de la fe. Aquest diumenge, 16 d’octubre, es tindrà 
una segona trobada de 19:30 a 20:30h. Tots aquells joves, que hagin fet 
o estiguin fent la confirmació, hi són convidats a participar-hi. 
 

 

NOU HORARI DE DESPATX PARROQUIAL: 
DIMECRES (NO DIJOUS) I DIVENDRES, DE 18 A 20 H. 

    
 

REIVINDICACIÓ DE LA MEDITACIÓ 
De vegades la realitat s’entossudeix a contradir les nostres conviccions, 

com quan diem que un materialisme creixent està envaint els països 
desenvolupats. Potser no sigui ben bé així. Als Estats Units hi ha deu milions de 
persones que practiquen de manera regular alguna mena de meditació, el 
doble dels que ho feien fa una dècada. I quinze milions de persones practiquen 
de manera regular el ioga, el doble dels que ho feien l’any 1999. Ja fa tres 
dècades que dos investigadors de la Universitat de Harvard, als Estats Units, 
van demostrar els efectes positius de la meditació, uns efectes que es poden 
mesurar científicament. Les investigacions posteriors ho han confirmat.  

No es tracta només de beneficis de relaxament. Si la ment s’assossega, els 
muscles es distenen i l’activitat elèctrica cerebral assoleix un ritme més 
tranquil, el de les ones alfa. Baixen la freqüència del pols, el consum d’oxigen i 
la tensió sanguínia. Es redueix el nivell d’hormones de l’estrès a la sang i així 
s’enforteix el sistema immunitari. 

El que resulta més sorprenent d’aquest repàs de beneficis és que la 
meditació ajuda a fer front a algunes de les malalties que, segons els experts, 
s’estan convertint en les grans plagues del segle XXI en les societats 
desenvolupades: la depressió i l’estrès. 

Durant segles, a la cultura occidental havíem estat els cristians els que 
havíem capitalitzat els valors de la meditació. No deixa de ser una trista ironia 
que, ara que es descobreixen científicament els avantatges que té la meditació 
per a la salut, els creients tendim a abandonar-la, per culpa del ritme de vida 
agitat que portem i, en canvi, comenci a proliferar en entorns seculars, no 
religiosos. És evident que per als creients l’objectiu fonamental de la meditació 
és fer experiència de Déu, convertir-lo en el motor de la nostra vida. Però és 
estimulant saber que, a més, és font de salut i de vida. N’hauríem de recuperar, 
doncs, la pràctica freqüent. 

Joan Ferrés i Prats 


