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15 de novembre del 2020, núm. 915 

 
Dia de l’Església Diocesana amb 

la JORNADA  de “GERMANOR” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
  PREGUEM AMB  ESPERANÇA 
El que t’havia encomanat, ho has administrat fidelment. 
Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor. (Mt 25, 14-30) 

 
 Déu i Pare nostre, com ens agradaria 

 que un dia ens diguessis a nosaltres: 

 “ets un administrador bo  

 i de tota confiança”, 

 i “entra a celebrar-ho amb el teu Senyor”. 
 

 Per això et volem agrair 

 pels béns que ens has confiat: 

 la nostra vida i la de tots els nostres 

 germans i germanes, 

 la capacitat d’estimar-te i d’estimar-nos, 

 la responsabilitat de la convivència 

 entre tota la gran família humana 

 i de tenir cura de l’univers. 
 

 Ajuda’ns, Pare, a ser dignes cada dia 

 de la confiança i responsabilitat rebudes; 

 que sapiguem treballar amb els talents 

 i valorar els dels nostres germans; 

 que no tinguem por de gastar la vida 

 posant-la al servei de causes nobles; 

 que no ens hagis de dir mai que som 

 administradors dolents, ganduls i inútils. 
 

 Fes-nos entrar en la teva manera de ser 

 trobant l’alegria a pensar en els altres 

 i perdent la por de donar-nos totalment. 

 

 

ELS TALENTS I ELS FRUITS DE VIDA 
 

Estem ben immersos en una crisi sanitària que té repercussions 

molt serioses en la salut, en les relacions socials i en 

l’economia. Continuem amb el confinament perimetral per 

municipis, amb limitacions de mobilitat i d’activitats, per mirar 

de contenir l’expansió de la pandèmia de la Covid-19.  
 

És clar, desitgem poder-nos desempallegar del confinament i 

veure escletxes de llum a la crisi. Però hem d’ajudar-nos a viure 

el present amb confiança i resiliència, amb responsabilitat i 

amb esperança .Tanmateix, fora bo de concretar aquestes 

actituds amb algun petit signe o compromís, a nivell personal, 

de família. Fer-ho ens pot ajudar a canviar poc o molt en positiu.    
 

La nostra vivència cristiana ens ha d’ajudar a situar-nos, i a 

encarar el demà, amb compromís i amb esperança. Si pensés-

sim, rai, que la vida no ens l’hem donada a nosaltres mateixos, 

quantes conseqüències no en trauríem. De seguida podríem 

pensar que no  en som amos amb exclusiva, sinó una mena de 

“dipositaris” i “administradors”. I que el tresor de la vida de cada 

u no pot quedar improductiu, tancat en el  petit món  dels 

interessos particulars, perquè  això fa que  es malbarati. La vida 

només té sentit, quan flueix, compartint-la. En cas contrari és 

estèril o infructuosa. El qui es tanca s’empobreix ell i empobreix 

els altres. El qui comparteix, s’enriqueix i enriqueix els altres. 
 

Amb la popular paràbola dels talents (Mt 25,14-20), Jesús ens 

està parlant del  Déu de la creació com d’un amo que confia en 

els seus col·laboradors, els dona llibertat i els fa responsables de 

la seva fortuna mentre ell és fora. L’absència o la llunyania de 

Déu no vol dir que es desinteressi del món que és l’obra de les 

seves mans, sinó que el posa en mans d’una humanitat en la 

que creu i confia, i li deixa l’espai lliure, i tots el temps de la 

història, perquè se’n cuidi, el millori i el faci créixer com un jardí  

bo i habitable per a tothom. Així, de moltes maneres Jesús 

assevera: Déu ens coneix-estima en les contingències i 

capacitats que tenim, però també  rebla “pels fruits serem 

coneguts-estimats” (Mt 7,16). Les obres, més que no les 

paraules, són les que diuen com som les persones. 
 

L’Evangeli d’aquest diumenge és una  invitació a viure la nostra 

vida, de manera amorosa-relacional i fruitosa, corresponsable-

ment. Un cristianisme lluminós és una vida fraternal fruitosa en 

l’amor: salut, cultura, justícia social, cosmovisió ètica i 

sostenible, economia al servei de les persones, eliminació de 

tants contrastos odiosos, aposta pel bé comú, etc...  
 

Nosaltres que som conscients del que hem rebut, què 

compartim, i què estem disposats a compartir?  
 

Si ens sentim agraciats  per força “talents”, mirem que fruitin. 

Amb molta confiança i amb gratitud, estimem més, fem-ho amb 

respostes generoses. Que Déu ens ho pagui, beneint-nos ! 

 

 

GRÀCIES A TOTS 

ATOTS 

DE PART DE TOTS 



 
 

 
 

 
  

 
             

 

 

 

 

►A PROPÒSIT DE LA PANDÈMIA 
L’expansió de la pandèmia amb la Covid-19 ens 

demana restringir encara més tot allò que pugui 

ser font de contagis, més sabent que podem 

contagiar la malaltia abans de presentar 

símptomes o fins i tot sense tenir-ne. Per això 

se’ns insisteix de mantenir la distància a 

l’església, fer ús del gel hidro-alcohòlic que hi ha 

a l’entrada i portar sempre posada la mascareta 

mentre som a l’església. L’aforament s’ha reduït 

al 30%. Tots podem agrair que es respectin els 

llocs assenyalats per a seure a l’Església. 
 

►ALLARGÀ LA MÀ AL POBRE (Sir, 7,32) 
És el lema del Papa Francesc per la “Jornada 
Mundial dels Pobres” d’aquest 2020. El Sant 

Pare ens diu: “allargar la mà és un signe: un 

signe que recorda immediatament la proximitat, 

la solidaritat, l’amor.  
 

En aquests mesos, en els quals el món sencer 

està com aclaparat per un virus que ha portat 

dolor i mort, descoratjament i desconcert, quan-

tes mans esteses hem pogut veure (la mà este-

sa de la infermera i del metge, la mà estesa del 

qui treballa a l’Administració, la mà estesa del 

farmacèutic, la mà estesa del mossèn, la  mà es-

tesa del voluntari, la mà estesa d’homes i dones 

que treballen per a proporcionar serveis essen-

cials i seguretat). I unes altres mans esteses més 

que podríem descriure fins compondre una lleta-

nia de bones obres. Totes aquestes mans desa-

fien el contagi i la por de donar suport i consol... 
 

Ens recorda sant Pau: «Per l’amor, feu-vos 

servidors els uns dels altres. En efecte, tota la 

Llei troba la seva plenitud en un sol manament, 

que és aquest: Estima els altres com a tu mateix» 

(Ga 5,13-14; 6,2)”. El treball de Càritas, de la 

Pastoral de la Salut i dels Malalts, Mans Unides, 

molts serveis amb voluntariat i organitzacions, 

són viaductes d’allargar la mà, les mans, per 

ajudar als malalts, als més pobres i vulnerables.  
 

►HORA SANTA 
Avui, diumenge, a les 17’45 h, pregària amb 

l’Exposició del Santíssim al Santuari del Tura. 
 

►ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR (CAPUTXINS) 
Aquest Diumenge, a les 10 h Celebració de la 

MISSA  dels grecocatòlics de ritu bizantí. 
 

► HAN MORT I HEM PREGAT PER  

Ovidio González Barrado, als 69 anys 

Francesc Gràcia Gálvez, als 69 anys 

Nicolás Romero Ruiz, als 39 anys 

Josep Soy Plana als 84 anys 

Jaume Rovira Puig, als 92 anys        AL CEL SIEN ! 

Carme Boix Torrent, als 88 anys (05.04.2020) 
 

►DIADA de GERMANOR 

Donem-nos  les gràcies mútuament bo i comp-

tant-nos entre les persones que ajudem les 

Parròquies generosament. Perquè les estimem i 

les valorem. Compartim amb goig  (2 Cor 9,7) 

►GERMANOR 2020 
Amb la campanya de Germanor parlem de sosteniment 

de l’Església, no només de sosteniment econòmic. Ben 

intencionadament, ens podem fixar molt més en el que 

som, en la nostra identitat de creients, en el sentit de 

pertinença a les Parròquies de referència o comunitats, 

en sentir-nos i ser Església, cridats a participar-hi i a 

implicar-nos-hi.  
 

Les Parròquies són el que nosaltres ajudem a ser. 

Tenen vida, fan uns serveis i se sostenen, tenint quatre 

pilars més i més importants: 

➢ col·laborar amb el nostre temps, 

➢ amb les nostres qualitats, 

➢ amb la nostra pregària,  

➢ amb el nostre suport econòmic. 
 

En aquesta Diada recordem que tenim un FONS 
COMÚ DIOCESÀ, com una mena de “vasos 

comunicants” entre totes les parròquies de la Diòcesi. 

Cada Parròquia té una aportació assignada, calculada 

en base als ingressos, a la qual hi ajuntem la col·lecta 

extraordinària d’aquest diumenge.   
 

Amb la pandèmia també s’ha ressentit l’economia pel 

sosteniment de les parròquies: uns mesos perquè no hi 

va haver Misses i, ara, perquè les col·lectes han minvat 

força, i hem de continuar afrontant les despeses dels 

serveis i del manteniment. 
 

Tanmateix, agraïm les col·lectes dominicals, els 

donatius i, especialment, les quotes fixes de 
cooperació al sosteniment parroquial que moltes 

famílies ja fan i, pels qui no ho tenen, demanem la 

vostra atenció sobre l’oportunitat de fer una 
subscripció amb caràcter fix i/o fer una aportació 

com a donatiu. GRÀCIES A TOTS DE PART DE TOTS 
 

-- BUTLLETA DE COL·LABORACIÓ FAMILIAR 
AMB LA PARRÒQUIA -- 

 

Nom i cognoms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .   
 

DNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Domicili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Població. . . . . . . . . . . . . . . .     Telèfon. . . . . . . . . .  
 

Vull col.laborar amb la Parròquia de. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .amb una aportació  periòdica   

(□ trimestral,   □ anual)  

de □  30 €,   □ 60 €,   □  90 €,  □ . . . .  
o amb una aportació extraordinària de □100 €,  

□150 €,   □ . . . . .€ 
E S                        

Per descomptat, aquest compromís queda extingit en el 
moment que el sotasignat ho decideixi i ho comuniqui a la 
Parròquia pertinent 
Podeu fer arribar o lliurar aquesta butlleta a la mateixa 
sagristia o al despatx parroquial. Moltes gràcies. 
                       
       Signatura                                            Data:  

: 
 
 

 
 

 


