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Els dies feiners, a tres quarts menys cinc minuts 
de NOU del matí, rés de Laudes, i a les NOU, 
Missa, la capella fonda.
Els dijous de 2/4 de CINC fins 2/4 de SIS de la 
tarda, adoració eucarística, a la capella fonda.

Dijous dia 24,
Sant Antoni Maria Claret i Clarà, bisbe i 
fundador. Memòria

Divendres dia 25, 
Sant Bernat Calbó, bisbe. Memòria.

Dissabte dia 26,
A les SET del vespre, Missa vespertina, a 
l‘església parroquial.

Diumenge dia 27,
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne, 
a l‘església parroquial. 

El mes d‘octubre és dedicat al rosari, el saltiri dels 
pobres.

CelebraCions litúrgiques

El programa d’acompanyament del dol, en el 
marc de l’acció de Caritas parroquial, vol res-
pondre a una pobresa real, poc reconeguda en 
el concepte del que suposem quan parlem de 
pobresa humana. I és que, sovint identifiquem la 
pobresa amb la manca de recursos econòmics. 
En canvi, la pobresa entesa com a mancança o 

dèficit té un ventall més ampli, i no es pot reduir a 
la qüestió econòmica. La pobresa emocional for-
ma part d’aquesta realitat terriblement humana. La 
pobresa que provoca l’absència dels qui hem i ens 
han estimat, és una pobresa real perquè és una 
carència que ens afecta. Afrontar i elaborar això 
és necessari tant com dolorós. Tanmateix, en la 
nostra cultura social, que és la manera de viure 
i entendre la vida, potser no tenim els mateixos 
recursos que tenien els nostres avis. A nivell cons-
cient, moral o ritual en el món tradicional hi ha-
via uns referents que sens dubte han deixat de 
ser significatius. En el nostre temps, en què l’eix 
existencial pretén sostenir-se sobre la consciència 
individual sovint sense sentit trascendent, la ten-
dència pot abocar-nos al solipsisme i al sentiment 
tràgic. Per això, no és estrany que també es pro-
fessionalitzin coses que en altres moments de la 
història es feien d’una manera espontània en el 
context d’un ambient comunitari i fratern, en el que 
s’anomenaven els llocs comuns. Sigui com sigui, a 
banda de la pobresa econòmica, també existeixen 
formes de pobresa cultural, emocional i espiritual. 
Aquestes pobreses poden ser una oportunitat... 
un moment de gràcia... una ocasió de descobrir 
l’alegria de l’evangeli des del cor de la tristesa. Ser 
pobres no ens eximeix del sofriment emocional, 
però ens descobreix un altre aspecte de la nostra 
sensibilitat.... que és el consol de l’Esperit. Això 
enmig de les paradoxes del nostre ser en el món. 

Els qui creguin que poden compartir aquesta ex-
periència vital, són convidats a trobar-se avui diu-
menge, a les cinc de la tarda, a la Rectoria. Vol ser 
un espai de trobada fraterna i acompanyament. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

intenCions de Misses

Diumenge dia 20, a les deu, pro populo. I a 1/4 
d’una, en acció de gràcies pels 61 anys de ma-
trimoni, per la Mercè Busoms Deordal en el 2on 
aniversari, i pels esposos Felip Mauri i Montserrat 
Oms i el fill, Lluís Mauri.
Dimarts dia 22, pels esposos Lluís Busoms i Leo-
nor Deordal.
Dimecres dia 23, pels difunts de la família Sotorra 
Giménez.
Dijous dia 24, per en Josep Solà Puigvendrelló.
Divendres dia 25, pels esposos Joaquim Vilella 
Fabré i Anita Buxaderas Pujol, i per en Bernat No-
guera Vilella.
Dissabte dia 26, per en Felip Blancafort i difunts 
de la família, i pels difunts de la família Batllés San-
tasmasas.
 Diumenge dia 27, a les deu, pels germans Simón 
i David Aguado. I a 1/4 d’una, per en Josep Jimé-
nez Bach, i pels esposos Rosario Garcés i Jaume 
Boix, per la Pilar i la Conxita Prat, de Ginebres.

La col·lecta que vam fer diumenge dia 6 d‘octubre, primer de mes, va ser de  244,65€. i la del 13 
d‘octubre de 206,16€
La col·lecta de divendres penitencial, del dia 4 d‘octubre va ser de 12,86€, i la del 11, de 20,90€

El dimarts dia 8 d’octubre, hi va haver una trobada 
de catequistes de les diverses parròquies del nos-
te arxiprestat. La reunió, convocada per l’equip 
diocesà, es va portar a terme a la sala Benet XVI 
de la nostra parròquia. A banda de revisar el ca-
lendari d’activitats del curs en l’àmbit de la cate-
quesi a totes les parròquies, Mn. Pere Oliva, que 
és l’arxiprest, va presentar el Sínode diocesà. a 
les catequistes. Va explicar diversos aspectes de 
la convocatòria i del procés participatiu. Del grup 
de catequistes en va sortir una comissió per tal 
d’organitzar-ne la presentació. Perquè, el proper 
dissabte dia 2 de novembre a la tarda, hi ha pre-
vista una trobada de les parròquies de l’arxiprestat 
al Seminari de Vic, presidida pel bisbe diocesà, 
per tal d’exposar què és i què vol ser el Sínode. 
Per tal de facilitar la participació, s’ha pensat or-
ganitzar un autorcar que ens portaria a Vic i ens 
tornaria a les diverses parròquies del sector del 
Congost. Ja en donarem detalls.  

trobada arxiprestal de Catequistes

MatriMoni

Dissabte passat dia 12 d‘octubre a dos quarts 
d‘una del migdia, van contraure matrimoni canònic 
en Salvador Saperas Borras, batejat a la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers i l‘Elisabet Rickard 
Sala, batejada a la parròquia de Verge de Gràcia i 
Sant Josep, de Barcelona..

noCes d‘or

Dissabte dia 12 d‘octubre, a 2/4 de dues del 
migdia, al santuari de la Mare de Déu de Lurdes, 
vam celebrar el 50è aniversari de matrimoni d‘en 
Joan Verdaguer Pratdesaba i la Cecilia Codina 
Boatella. Felicitats!


