
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 14.- Sant Calixt I, papa i màrtir / Sant Just, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Teresa Boltà (33è aniv.). 
     Estel·la Esteban Pecini.              
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE 28 DE DURANT L’ANY. Santa Teresa de 
Jesús. 
9h.- Esposos Miquel Reverter Mallol – Montserrat Estrada Coll 
  Antonio Sanromà Parellada. 
  Esposos Ramon Estévez i Mª Teresa Casanovas. 
  Mª Teresa Estévez Casanovas. 
  Josep Mª Aymerich Costa. 
  Teresa Prat Costa.   
12:30h.- Acció de gràcies Joaquim i Núria (60è aniv. de matrimoni) 
   Difunts família Sagristà-Morral.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  16.- Santa Eduvigis. 
Vespre.-  Joan Marcè Rigol i intenció familiar.  
                 Esposos Mercedes i Bienvenido.                                   
 

Dimarts dia 17.- Sant Ignasi d’Antioquia.  
Matí.- Missa.          Vespre.-  Missa                         
 

Dimecres dia  18.- Sant Lluc evangelista. 
Matí.-  Missa.           Vespre.-   Missa                               
 

Dijous dia 19.- Sant Pere d’Alcàntara. 
Matí.- Enric i Mª Àngels Perals Aymerich 
Vespre.- Miquel Reverter Estrada. 
 

Divendres dia 20.- Santa Irene, verge i màrtir.  
Matí.-    Missa                       
Vespre.-  Esposos Antoni Pastor i Margarita Mayor.                 
 

Dissabte dia 21.- Santa Úrsula, verge i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Oleguer Boloix, Rosa Casas. 

  Aurèlia Vilaplana. 
                                  Estel·la Estéban Pecini.                                          
 

Diumenge dia 22.- DIUMENGE 29 DE DURANT L’ANY. Sant Joan Pau II. 
9h.- Família Martí – Tuset. 
12:30h.- Difunts família Sagristà-Morral. Isidre Prats.                                                                                                                   

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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LA CATEQUESI AMB INFANTS I JOVES 
 

Aquesta setmana iniciem el treball de catequesi d’infants i de Confirmació. 

No cal dir que aquesta és una activitat important. I convé que sigui presa 

seriosament. La transmissió de la fe és un compromís adquirit pels pares 

quan, abans de batejar el seu fill, se’ls va preguntar: Què voleu per al vostre 

fill? I ells respongueren: la fe. Els primers responsables d’educar en la fe 

són els pares. Però aquesta responsabilitat s’aixampla a la comunitat, (la 

parròquia) la qual té un paper molt important en la catequesi. La parròquia 

–el bisbe, els capellans i catequistes- lliurant el catecisme representa tota 

l’Església que transmet el tresor de la fe, de generació en generació. 

La catequesi, doncs, esdevé el treball d’explicació de la fe continguda en 

el Credo i que el catecisme desenvolupa. La Catequesi és l’esforç de 

l’Església perquè no només les veritats de la fe siguin conegudes, sinó 

sobretot siguin celebrades i viscudes al si de l’Església per aquells infants i 

joves que s’inicien en la vida cristiana. No és, doncs, només aprendre, sinó 

viure la fe. I aquí hi ha el valor de les catequistes, a les quals se’ls demana 

no tant que siguin mestres, professors/res, sinó sobretot testimonis d’allò 

que els tocarà donar a conèixer i explicar. Que això no espanti a ningú, sinó 

que serveixi per valorar aquest treball important que la parròquia encarrega 

a uns membres cristians. Els/les catequistes no en són per pròpia iniciativa, 

sinó que reben l’encàrrec de l’Església i per ella són enviats. 

I els pares? Són molt importants en el procés catequètic. No se n’han de 

desentendre. Tot el contrari: cal que acompanyin, ajudin, mostrin interès… 
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Ja sabem que en realitat la situació familiar sovint és complicada. I no 

podem forçar quelcom que ha de sortir de dins. Però potser és una bona 

ocasió per qüestionar-se un acostament a la fe, un retorn; potser un 

replantejament, una mirada nova del fet religiós, un “tornar a creure”. Tant 

de bo la catequesi dels fills portés a una revisió de tòpics sobre la religió i 

l’Església; que no fossin l’excusa d’una certa mandra, una vergonya a 

manifestar-se creients. 

Pregarem perquè pares, catequistes, parròquia i sobretot els infants i joves 

visquin la catequesi com un moment de gràcia que toca els cors i ens fa 

créixer i avançar en el camí cristià. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 

• DIUMENGE VINENT, COL.LECTA PER LES MISSIONS 
(DOMUND) 

Diumenge vinent s’escau la diada missionera del DOMUND. Enguany 

el lema  és una invitació a fer un salt a favor de les missions: “Sigues 

valent, la Missió t’espera”. Com sempre podrem fer la nostra 

contribució econòmica a l’obra missionera a través de la col·lecta de 

diumenge vinent.  
 

• INICI DE LA CATEQUESI 
� INFANTIL: 

o Segon curs: els dilluns, a partir del dia 16. De 18 a 19h. 

o Primer curs: els dimarts, a partir del dia 17. De 18 a 19h. 
 

� JOVES DE CONFIRMACIÓ: Els dijous, a partir del dia 19: 

o Primer curs: de 19 a 20h. 

o Segon curs: de 18:30 a 19:30h. 
 

� MISSA D’INICI DE CURS DE CATEQUESI:  
           Diumenge vinent, dia 22, a les 12:30h.: Pares, infants, joves. 
 

• BAPTISME DIA 14: 
Ha rebut el sagrament de la fe la nena: Lucía Vicente Collado. La 
nostra enhorabona als pares! 
 

•  REUNIÓ DEL CONSELL DE L’ARXIPRESTAT 
 Es reuneix dimecres vinent, a les 21 hores. 
 

• JA TENIM LOTERIA DE NADAL: 
o Parròquia St. Vicenç: Nº 70963 
o Parroquia St. Josep: Nº  72451 

    

 

MANERES D'ENTENDRE L'AMOR 
 

Em criden molt l'atenció algunes sentències que s'han anat dient i 

repetint al llarg dels anys. Per exemple, l’escriptora francesa Simone 

Signoret deia que “el secret de la felicitat en l’amor rau a saber tancar el 

ulls quan cal”. I, en parlar de l'amistat, el pensador francès Joseph 

Joubert deia: "Quan els meus amics són guenyos, jo me’ls miro de perfil". 

 Podria semblar una actitud recomanable, fins i tot una actitud molt 

cristiana: s’hauria de saber tancar els ulls davant els defectes de les 

persones a les que un s'estima. 

No m'agrada. No crec que sigui una actitud recomanable ni des del 

punt de vista humà ni cristià. Jo crec que si s'estima de debò a una 

persona no ha de ser perquè no se li veuen defectes, sinó  perquè se 

l'accepta malgrat aquests defectes. M’atreviria a anar més lluny i dir que 

només estimem de debò quan som conscients dels defectes que té l’altra 

persona i els assumim. 

L’amor de parella n’és un bon exemple. En la primera fase de 

l’enamorament, en descobrir la persona estimada, només se li veu el 

positiu. Sembla que és en aquesta època quan més se l’estima, però això 

és un miratge, una mena d’enlluernament: el que s’estima és la imatge 

idealitzada de l’altra persona. Només se l’estima a ella de debò quan, 

més endavant, essent conscient dels seus defectes i limitacions, se 

l’accepta i se l’ajuda a superar-se, a millorar, a créixer. 

Els cristians ho hauríem d’entendre encara més, perquè aquest és 

precisament el nucli de l’experiència cristiana: saber que qui més ens 

estima és precisament qui més ens coneix, Déu Pare, que coneix més bé 

que ningú els nostres límits i mancances. Aquesta convicció ens hauria 

d’empènyer no només a estimar les altres persones malgrat els seus 

defectes, sinó a convertir l’amor en una eina que els ajudi a superar-los. 
 

Joan Ferrés Prats 


