
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 23.- Santa Tecla, verge i màrtir. 

Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Missa.  
 

Diumenge dia 24.- XXVè DIUMENGE DE DURANT L’ANY. 

9h.- Miquel Via i esposa Dolors /Joan Saperas i esposa Benit / 
   Família Aymerich-Boltà. 
A Montserrat: 9:15h: Esposos Pere Cerdà i Maria Herrero. 
             Lluís Aracili Isidre Rigol.     

12:30h.- Carmen Roget.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  25.- Mare de Déu de la Misericòrdia. 
Vespre.-  Enric i Mª dels Àngels Perals Aymerich.                                   
 

Dimarts dia 26.- Sant Cosme i Sant Damià, màrtirs de Síria.  
Matí.- Joan Vendrell Roig i esposa Dominga Mallol Vivas. 
Vespre.-  Missa.                      
 

Dimecres dia 27.- Sant Vicenç de Paül, prevere i fundador. 
Matí.-  Missa.                                  
Vespre.-  Luís Albert del Río (4º aniversario).                                
 

Dijous dia 28.- Sant Venceslau, màrtir.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- En acció de gràcies pels 9 anys del diaconat de Mn. Javier,  
                 Mn. Manuel i Mn. Vicenç / Miquel Via Casas. 
     

Divendres dia 29.- Sants Arcàngels: Miquel, Gabriel i Rafael. 
Matí.- Pere Castells Costa.                       
Vespre.- Miquel Reverter Estrada. 
    Carlos Valls Nolla.               
 

Dissabte dia 30.- Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i intenció familiar 

 Francisco Riera (aniversari) i esposa Àngela. 
 Joan Matas i Annita Ferrés. 
 Margarita Sanjanís Giró.                                         

 

Diumenge dia 1.- XXVIè. DIUMENGE DE DURANT L’ANY/A. 
9h.- Missa. 
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca / Rosa Rigol Miquel.                                                                                                                   

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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Diumenge 25 de durant l’any/A.   24 DE SETEMBRE DE 2017. N. 35 
 

LA BELLESA DE LA LITÚRGIA 
 

Deixar-nos impactar per allò que celebrem, trobar-hi gust, descubrir la 
riquesa de la Paraula, del cant, de la comunitat reunida... i també redescobrir 
els gestos tots ells plens de sentit, inspirats per unes formes de celebrar que 
ajudin, pel bon gust en l’art, els ornaments... Tenim un bon punt de 
referència: el culte a Montserrat. No podem ni cal revalitzar ni tindria sentit: 
allò és un monestir, nosaltres som una parròquia. però participar en la 
litúrgia de Montserrat ens inspira i sobretot ens estimula a no baixar la 
guàrdia: Sempre serà benvingut l’esfor per dignificar el culte, per viure les 
celebracions, per mostrar la riquesa i la bellesa de la litúrgia. Això sí que està 
al nostre abast. I això és el que pretén la creació a la nostra parròquia d’un 
grup de litúrgia: profunditzar en l’art de la celebració litúrgica, font i cimal 
de la vida cristiana. 

Per començar cal revisar les actituds de fons que han d’inspirar les nostres 
celebracions. Proposo aquestes preguntes a mode d’examen de consciència: 
Amb quina actitud vaig a l’Església? A cumplir? Quin esforç faig per 
interioritzar tot el que allí celebro? Com m’hi preparo? Sóc dels que arribo el 
moment just, sense possibilitat de preparar-me, pensar el que vaig a fer, 
adreçar una pregària a Déu com a primera cosa quan arribo al temple?  Com 
respecto el clima de silenci abans de la celebració? Hem oblidat que a 
l’Església s’hi va a pregar? Sóc espectador o sóc protagonista en la 
celebració? Vaig a veure què ens diu el mossèn avui o que em diu Déu avui, 
més enllà de les paraules del celebrant? Sóc conscient que vaig a l’Església 
per trobar-me amb Déu a qui vull lloar, escoltar-lo i unir-me més a Ell? 
 

Mn. Anton Roca 
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� OFRENA I PREGÀRIA DE LA ROMERIA 
Ens hem aplegat en aquesta Casa d’Oració dedicada a la Mare de 
Déu, en aquest any del feliç aniversari dels 425 anys de la seva 
consagració. Un fet que ens recorda que tots els cristians formem 
l’Església de pedres vives, ungides per l’Esperit Sant. Som cridats 
a ser Casa de Déu en tant que escoltem la Paraula, celebrem els 
sagraments i vivim la caritat fraterna. 
Les parròquies de Sant Vicenç dels Horts, de Corbera de 
Llobregat i de la Palma de Cervelló amb les seves famílies, joves 
i infants, hem pujat a Montserrat a buscar-hi aquell fogar d’oració 
i fe que ens empenyi a ser en els nostres pobles cases obertes i 
cors oberts on tots trobin l’acollida del Pare i dels germans, escalf 
de la caritat i la tendresa de la Mare.   

 

� PUJADA A MONTSERRAT A PEU 
També aquest cap de setmana i sumant-se a la Romeria, tindrà 
la tradicional pujada a Peu a Montserrat per part del grup 
“Associació temps lleure de S.V.H.”. Sortiran de la Parròquia 
a les 23:00 h. i arribaran a Montserrat cap a les 8 del matí del 
diumenge: Ànims i que els hi vagi molt bé! 
 

� ETAPA PASTORAL DEL JORDI, SEMINARISTA 

Un cop finalitzat els estudis de teologia i el procés formatiu intern 
al Seminari Conciliar de Barcelona, el Jordi, seminarista, 
començarà l’etapa pastoral. En aquesta etapa, seguirà anant un 
parell de dies al Seminari per cursar el curs de pastoral, 
recomanat per aquells que són cridats a ser preveres i, tanmateix, 
seguirà estudiant teologia moral. 
En aquesta etapa, més pràctica, començarà a fer vida a la 
parròquia, vinculant-se més en les activitats parroquials d’entre 
setmana, a part de portar l’escolania i l’esplai, com a consiliari, 
com ja ho anava fent. 
L’encoratgem i preguem per ell en aquesta nova etapa que 
començarà i que el portarà ja a rebre, si Déu vol, l’ordenació 
diaconal i presbiteral. 
 

� CONSELL D’ECONOMIA 

Reunió el proper dilluns, dia 25, a les 20:30h. a la rectoria. 

� REUNIÓ CATEQUISTES I INSCRIPCIONS 

Tindrà lloc el proper dimarts, dia 26, a les 17:30h. al casal 
parroquial, per acabar d’organitzar el curs. 
També seguirà havent inscripcions per a aquest curs, fins a les 
19h. 
 

�  BAPTISMES, DISSABTE, DIA 23 

Han rebut el sagrament de la vida cristiana els infants: Judit 
Vivar Silva i Adrián Leyva Olaya. Benvinguts a l’Església, a la 
comunitat cristiana! Enhorabona, pares i familiars. 

    
 

A MONTSERRAT, COM UN PEIX FORA DE L’AIGUA 
 

Potser algú pensi que m’he equivocat triant aquest títol. Se suposa 
que a Montserrat els creients ens hi hauríem de trobar com un peix a 
l’aigua, és a dir, còmodes, confortables, com si fóssim a casa nostra. I 
tenen raó, però també hi ha raons per dir que ens hi hauríem de trobar 
com un peix fora de l’aigua. Quines? 

Hi ha un proverbi hitita que fa: “El peix no sap el que és l’aigua”. És 
paradoxal però cert. El proverbi vol dir que el peix no en sap prou sobre 
l’aigua precisament perquè hi neix, hi viu i hi mor, és a dir, perquè no 
coneix cap altra realitat, cap altre entorn o ambient. No es pot saber ben 
bé el que és l’aigua si un no se’n pot distanciar. 

A les persones ens passa el mateix. Si no prenem distàncies, no 
podem conèixer prou bé una realitat. És el cas d’aquelles persones que 
fa molta estona que estan tancades en una aula d’escola. No són 
conscients que l’ambient és carregat i fa pudor. Només el que ve de fora 
se’n pot adonar. 

En aquest sentit, és molt savi l’exemple de vida que ens dóna Jesús. 
Els evangelis ens el mostren retirant-se sovint a pregar. Se n’anava al 
desert, a la muntanya, a l’hort de Getsemaní. Necessitava sortir de 
l’aigua per entendre-la més bé i sobretot per viure-hi millor després. Li 
calia sortir del seu entorn per poder-hi tornar amb més forces. 
Necessitava abstraure’s de tot i de tots i fer experiència de Déu per poder 
viure després de manera més plena la seva relació amb els altres. 

Per això els creients necessitem experiències com la de Montserrat. 
Ens calen moments de silenci, de meditació, oportunitats per fer 
experiència de Déu, sortir del nostre dia a dia per tornar-hi amb més 
lucidesa, amb més força, amb la lucidesa i la força que dóna l’experiència 
de sentir-se estimats per Déu. 
 

Joan Ferrés Prats 


