
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 11.- Sant Martí de Tours.  
Matí (11:30).- Missa Noces D’Or Pere Bosch i Assumpció Llopart.  
       Difunts famílies Bosch i Llopart 
Vespre (festiva).- Marta Fortuny Colet (27è aniversari), espòs Lluís i fill 
                                 Isidre. 
     Martí Ferrés Fortuny.                                         
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE 32 DE DURANT L’ANY.  
9h.- Esposos Martí i Úrsula. 
12:30h.- Alba Antonio.  
   En acció de gràcies Noces d’Or de Diego Martí- Carme Pi.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia  13.- Sant Leandre, bisbe de Sevilla. 
Vespre.-  Carlos Valls Nolla.                               
 
Dimarts dia 14.- Sant Serapi, primer màrtir mercedari. 
Matí.-  Jaume Tuset Berenguer (aniv.). 
Vespre.-  Dif. Famílies Pascual Reverter.                        
 
Dimecres dia  15.- Sant Albert Magne, doctor de l’Església.  
Matí.-  Josep M. Aymerich.                  Vespre.-  Missa.        
 
Dijous dia 16.- Santa Margarida d’Escòcia.  
Matí.- Enric Perals Aymerich.             Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 17.- Santa Isabel d’Hongria.   
Matí.-  Antoni Canals Roig.                         
Vespre.- Fam. Casanovas Tuset.                 
 
Dissabte dia 18.-Dedicació de la Basílica de Sant Pere i Sant Pau.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Angel- Miguel Polo Vega (1r. aniversari).  
                          Josep Pi Pallerola (3r. Aniv.) i esposa Juanita.  

        Josep Mª Siñol i esposa Montserrat Rocher. 
         Antoni Garcia (2n. Aniversari). 
         Josefina Castells Pont (3 mesos).                                           

 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE 33 DE DURANT L’ANY. 
9h.- Missa. 
12:30h.-  Difunts família Sagristà Morral. 
                 Joan Vilà i família. 
    Manel Vélez Troya (4t. Aniv.) i difunts Vélez  Cuyàs. 
    Magda Valls i espòs.                                                                                 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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QUE RESSONI! 
 

Vàrem tenir la reunió d’animació litúrgica, i una concreció que en 
sortí fou la d’assegurar la presència de lectors en les celebracions 
dominicals. Podríem dir: organitzar millor la tasca de Lectors. Que no es 
deixi per a l’últim moment, que hi tinguin accés a aquest servei els que 
el vulguin exercir i assegurar millor que la lectura sigui ben proclamada 
perquè abans s’ha pogut preparar. 

Proclamar la Paraula de Déu a la celebració litúrgica, és alguna cosa 
més que un exercici de lectura o de formació permanent. Es tracta de 
"celebrar" aquesta Paraula, això és, viure-la a fons, entrar en la seva 
dinàmica, combregar amb el Crist Paraula: que no només soni, sinó que 
arribi a ressonar a l'interior de cada oient. 
 Jesús va comparar la Paraula amb la llavor: hem de col.laborar 
perquè produeixi no un 30%, sinó un 100% de fruit. Els deixebles 
d'Emaús, a més de reconèixer el Ressuscitat en la fracció del pa, van dir 
que ja havien sentit com s'abrusava el seu cor quan pel camí els obria el 
sentit de les Escriptures: podem sentir nosaltres com s'abrusen els cors 
dels presents -nosaltres, els primers- quan proclamem la paraula 
revelada? Isaïes comparava la paraula com la pluja que cau sobre el 
camp, el fecunda i li dóna fruit: ¿es pot dir el mateix de com es realitza 
a les nostres celebracions, la litúrgia de la Paraula?. En el llibre de 
Nehemies (8, 1ss) s'explica com el poble es va emocionar i va plorar 
quan els catequistes els van explicar la Paraula de Déu, perquè l'entenien 
i es deixaven interpel.lar per ella. No cal que els fidels de les nostres 
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misses dominicals comencin a plorar ni que es posin a aplaudir 
d'entusiasme cada vegada. Però, ¿de debò col.laborem, tots els que 
realitzem algun ministeri o servei, perquè la comunitat cristiana es deixi 
il.luminar i alimentar per la Paraula de Déu? 

Tant de bo aquest petit pas porti a una millora de la proclamació de 
la Paraula de Déu a les nostres celebracions que faciliti la seva escolta i 
acolliment. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

AVUI: DIA DE L’ESGLÉSIA DIOCESANA. 
COL·LECTA DE GERMANOR: SIGUEM GENEROSOS! 

 

 
 AQUESTA SETMANA:  

XII JORNADES DE FORMACIÓ I ANIMACIÓ PASTORAL 
La Vicaria del Llobregat ens convida a participar-hi: del 13 al 16 
de novembre, de 21:30 a 23 hores, a la Casa de l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat (C/ Armenteres, 35). 
 

• Dilluns 13 novembre: Càritas i la comunitat cristiana: 
Conxa Marquès/Ramon Carbonell, de l’equip directiu de 
Càritas. 

• Dimarts, dia 14: Els joves, la fe, la vocació: Mn. Carles 
Muñiz, prevere diocesà. 

• Dimecres, dia 15: Església petita i fecunda, visió bíblica: 
Mn. Joan Ramon Marín, prevere diocesà. 

• Dijous, dia 16: Martí Luter, als 500 anys de l’inici de la   
Reforma: P. Hèctor Vall, jesuïta. 

 

A les 21:05h. Sortida de davant la Pl. de l’església. 
 

  AGRAIMENT 
El nou diaca dona les gràcies a tota la feligresia per la 
participació en la seva ordenació diaconal. També per l’obsequi 
de la dalmática, estola i alba que ha pujat 315 €. La quantitat 
que es recollí fou de 570 €. El sobrant (255 €) se li ha donat pel 
que pugui necessitar (llibres, rituals, etc.). Que sigui un bon 
servidor de l’Església. 
 

 CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de José Valle Copado que morí el dia 9, a 
l’edat de 74 anys. Doneu-li, Senyor, el repòs etern. 

 

 ESPAI DE PREGÀRIA: “PREGUEM PER LES VOCACIONS” 
DEMÀ DILLUNS, DIA 13, A LES 7 DE LA TARDA 
El mes de novembre va esdevenint, en les nostres diòcesis, un més 
dedicat a fer “una cadena de pregària per les vocacions” en el si de 
l’Església: vocacions al ministeri sacerdotal, vocacions religioses, 
vocacions laicals… 

   
 

VIUS O FUNCIONES? 
 

Quan era jove, en els grups de fe treballàvem aquest eslògan que 
s’havia fet popular a París en la revolució de maig del 68: “Vius o 
funciones?” Funciones com una màquina que va fent, que va tirant, de 
manera rutinària, amb el pilot automàtic posat, anant al dia, subsistint a 
flor de pell, sense esperit, sense profunditat? O vius amb la intensitat, la 
profunditat i la il·lusió que et proporciona el fet de mantenir una flama 
encesa en el teu interior? 

M’han vingut al cap aquests records en meditar sobre l’evangeli 
d’aquest cap de setmana. Com les deu noies de l’evangeli, també 
nosaltres, els creients, hem acceptat la invitació a les noces de l’Espòs. 
Com elles, ens hem posat en camí cap a la festa de noces. Però això no 
garanteix que no correm el risc, com les noies sense seny, d’adormir-
nos, el risc que en qualsevol moment s’apagui la llum que havíem encès 
en el nostre interior.  

Per poder gaudir de les noces és fonamental acceptar la invitació de 
l’Espòs i posar-nos en camí, però és encara més important mantenir la 
llum encesa. Sense una flama encesa en el nostre interior funcionem 
però no vivim, estem adormits fins i tot quan és de dia. Només amb la 
flama encesa podem dir que estem vius i il·lusionats fins i tot quan és de 
nit. La pregària és el gran antídot contra la temptació d’adormir-nos, de 
caure en la rutina, de limitar-nos a funcionar. La pregària ens posa en 
contacte amb Jesús, que és la Llum del món. Precisament per això, la 
pregària manté encesa en el nostre interior la llum que dóna escalf, sentit 
i plenitud a les nostres vides.  

Jesús ens espera al final del camí, en la festa de les noces de l’Espòs, 
però alhora està fent camí amb nosaltres, ajudant-nos a viure, a vetllar, 
a conservar-nos desperts, a mantenir la flama encesa. 
 

Joan Ferrés i Prats 


