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TANT DE BO QUE AVUI SENTÍSSIU LA SEVA VEU,

 NO ENDURIU ELS VOSTRES CORS

Aquest verset del salm 94 ens recorda que el cristià

ha de  tenir  oberta  la  oïda  de  la  Fe.  La  oïda  ens  fa

escoltar la veu dels altres, escoltar sense prendre partit,

escoltar informacions. Però la oïda de la Fe ens fa sentir

i descobrir la paraula de Déu per a la nostra vida. Déu

parla mitjançant la seva paraula. La paraula de Déu a

la que tots estem sotmesos, interpretada en comunió en

l’Església,  ens mostra la voluntat  de Déu en la nostra

vida. Déu també ens parla mitjançant les persones i els
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esdeveniments. Per això la paraula és eficaç quan ens

posa en moviment i quan va canviant el nostre cor. Si

estimes la paraula t’has de deixar convertir per ella. I jo

em  pregunto.  Llegim  sovint  la  paraula  de  Déu?  Fem

pregària  mitjançant  la  paraula?  Estem  atents  a  la

paraula  proclamada  en  les  nostres  celebracions?

Abans de Missa llegim l’evangeli i ens preguntem que

ens diu Jesucrist  en la nostra vida i en la situació que

vivim?. Ser cristià adult és obeir la paraula de Déu, però

si no la coneixem, però si no l’estimem, com podem fer-

li cas. 

Mn. Ricard, rector. 

LOS INGREDIENTES PARA LA VIDA GOZOSA
 

 Los  ingredientes  para  la  vida  gozosa  se  llaman “las

bienaventuranzas”,  son  bienaventurados  los  sencillos,

los humildes que le hacen un lugar a Dios, que saben

llorar por los otros y por sus propios errores, se mantienen

mansos , luchan por la justicia, son misericordiosos hacía

todos,  guardan  la  pureza  del  corazón,  no  odian,  y

cuando sufren, responden al mal con el bien. 

Papa Francisco



SANTORAL DE LA SEMANA

Lunes 6 de noviembre: Santos Pedro Poveda, Inocencio

de la Inmaculada y compañeros mártires de la guerra

civil. Memoria obligatoria. 

Jueves 9 de noviembre: Dedicación de la Basílica de

Letrán. Fiesta. 

Viernes 10 de noviembre: San León Magno. Memoria

obligatoria.

Sábado 11 de noviembre: San Martín de Tours. 

ACTIVITATS DURANT EL MES DE NOVEMBRE
 

Divendres 10 de novembre:

Adoració  del  Santíssim.  De  19:30h  a  21h.  El  segon

divendres  de  mes  hi  ha  la  possibilitat  d’allargar

l’adoració fins a les 23:30h, doncs hi ha famílies que per

torns es queden en vetlla davant el santíssim. 

Dijous 9 i 23 de novembre:

Recés parroquial, obert a tothom, homes i dones. El dia

9 de 15:15h a 16:30h i el 23 de 19:30h a 20:30h. 



Dijous 9 de novembre:  Participació de la parròquia en

la  cadena  de  pregària  per  les  vocacions  durant

l’adoració del santíssim matinal. 

Dissabte 11 de novembre: en la casa de l’Església de

10:30h  a  13:30h  trobada  diocesana  de  visitadors

voluntaris de pastoral de la salut. 

Diumenge  12  de  novembre:  Després  de  les  misses  a

l’Església de Santa Creu d’Olorda, carretera de Molins

de Rei a Barcelona, trobada de famílies. 

EL DIA 19 DE NOVEMBRE 

SE CELEBRARÀ EL DIA MUNDIAL DE LA POBRESA
 

És una iniciativa del papa Francesc, amb la finalitat

de conscienciar les comunitats cristianes i la societat en

general, del greu drama que pateixen homes i  dones

que no tenen el mínim per viure amb dignitat. El lema és

"No estimem amb paraules sinó amb obres". 


