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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.

Dilluns dia 4,
Sant Carles Borromeo, bisbe. Memòria.

Dissabte dia 9,
Dedicació de la Basílica del Laterà. Memòria. 
A les SET del vespre, Missa de vigília del 
diumenge, a la capella fonda.

Diumenge dia 10,
A les DEU del matí, Missa matinal, a la capella 
fonda. I, a 1/4 d‘UNA del migdia, Missa solemne 
i celebració de la Confirmació, presidida pel 
bisbe Romà la Confirmació.

CelebraCions litúrgiques   sagrament de la ConfirmaCió                                                          

Aquests tres jovenets seran els qui diumenge 
vinent rebran el Sagrament de la Confirmació. S‘hi 
han preparat des que van fer la primera comunió. 
I ho han fet amb voluntat i llibertat d‘esperit. 
Diumenge serà per a ells un moment important. 
Rebran el Sagrament que implementa el Baptisme 
que un dia van rebre i pel que van ser consagrats 
com a fills de Déu i membres de l‘Església. És 
l‘Esperit Sant el qui amb els seus dons conferirà 
l‘adultesa en el camí de la fe als qui, ungits amb 
l‘oli sant, són cridats a viure i comunicar la Bona 
nova de l‘Evangeli. 

leCtoralia

René Girard. La violencia y lo 
sagrado. Anagrama. Barcelona 
2009. Un llibre molt suggerent 
per als qui estiguin interessats 
en comprendre el simbolisme i la 
realitat de la violència, la d‘ara i la 
de sempre. Publicat per primera 

vegada l‘any 1972, el seu autor aprofundeix en 
aquesta dimensió inherent a la condició humana. 
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Despatx parroquial Divendres de 6 a 8 del vespre, a la rectoria

La col·lecta que vam fer diumenge passat dia 27 
d‘octubre a favor va ser de 188,58€
 
La col·lecta del divendres penitencial, va ser de 
15,70€.

intenCions de misses

Diumenge dia 3, a les deu, pels esposos Simón 
Aguado i Isabel Luena, i pels difunts de la família. I 
a 1/4 d’una, pels difunts de la família Puig Ginesta.  
Dimarts dia 5, per en Josep Fabré Freixanet i di-
funts de la família, i per la Pepeta Homs Arquimbau 
en el 5è aniversari. 
Dimecres dia 6, pels esposos Josep Roquet i 
Anna Fabregar.
Dijous dia 7, pels esposos Joaquim Vilella Fabré i 
Anita Buxaderas Pujol, per en Bernat Noguera Vi-
lella, per l’Angelita Martínez Rodriguez, i per la Mª 
Àngels Homs Martínez.
Divendres dia 8, per en José Montenegro Ruiz, 
per l’Agustí Maya Bayés, i pels difunts de la família 
Presseguer Vila.
Dissabte dia 9, el Cap d’any d’en Lluís Saborit Tu 
neu, i pels esposos Isidro i Carme, i fills Josep Ma-
ria i Jesús.
Diumenge dia 10, a les deu, per l’Angelita Martí-
nez Rodriguez, i per la nena Mª Àngels Homs Mar-
tínez. I a 1/4 d’una, pels difunts de la família Agua-
do Luena, pels esposos Feliu Mauri i la Montserrat 
Oms, i per l’Eduard Codina Verdaguer en el 2on 
aniversari.

exèquies

Dimarts passat, 29 d’octubre, a les dotze del mig-
dia vam celebrar la missa exequial de la Pepeta 
Sardà Roqueta, de 95 anys, vídua d’en Sebastià 
Roqueta Prat. La Pepeta de la Ferreria havia nas-
cut a Tona i va morir a l’Hospital Universitari de 
Vic, havent rebut la Santa Unció. 

Que reposi en pau i participi en el banquet de les 
noces de l’Anyell. 

quedar bé

És més que una obsessió, és quasi una malaltia. 
La major part del teus pensaments, del que fas, en 
el fons, cerca caure bé als de casa, als amics, a la 
gent que et coneix, i fins a qui t’observa quan vas 
en transport públic.

Si algun cop algú, per la raó que sigui, ha dit que 
ets intel·ligent, que vals molt, que promets encara 
més... com t’ha agradat! Ho has repensat moltes 
vegades i t’ha envaït una mena de gust llaminer i 
molt especial.

Fas moltes coses. Tens una agenda atapeïda. 
Música, amics, grups, sopars, festes, lectures, ci-
nema, voluntariats... I en tot t’agrada que comptin 
amb tu, que es faci un atent silenci quan parles i 
que et valorin dintre dels marcs acceptats de la 
societat: talent, bona presència, capacitat de se-
ducció, etc.

Vius centrat en tu mateix. Àdhuc en les relacions 
més personals saps molt bé que després de donar 
moltes voltes sobre molts temes, al final anirem a 
parar a tu.

Seria duríssim per a tu que et marginessin, que et 
veiessin dèbil, vençut, desorientat, que la teva opi-
nió no fos la de la majoria, que et sentissis fora del 
grup, de les marques, del que es porta en aquests 
moments. Per això sempre vols respondre a les 
expectatives dels altres... i així penses que ets fe-
liç.

Has de trencar aquesta closca, perquè un dia co-
mencis a ser tu mateix. Un tant per cent molt ele-
vat del que ets ho deus als altres, t’han teixit des 
de fa anys, han deixat en el teu interior moltes de 
les millors dimensions que creus que són només 
teves.

Sense ells i elles, què series? Sense el Senyor... 
què series?

Mira d’oblidar-te una mica i resta atent al que 
t’envolta. Aquesta excessiva atenció a tu mateix 
et fa distant. La persona propera de debò s’oblida 
molt d’ella mateixa. La prioritat són els altres.

Jesús Renau. publicat a pregària.cat. Dl 30/09/2019


