
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 d’octubre del 2021                           Nº 960 LES NOSTRES FIDELITATS, ESTIMANT-NOS 
La mirada sobre les relacions humanes, entre uns i altres, 

se situa sovint en el camp de les legalitats, sense mirar 

prou l’abast del seu sentit. El fonament i la raó de les lleis 

hauria de ser el bé de totes les persones, emparat per uns 

principis ètics. Tanmateix, en el cristianisme, podem parlar 

de consciència moral i de discerniment espiritual, a la llum 

de l’Evangeli, del magisteri de l’Església i de la pregària.   
 

Hi ha mirades lleugeres, que apunten: és bo el que és 

permès, i és dolent el que és prohibit. Tot és més complex. 

S’assevera: no tot el que és legal és just. Que una acció 

sigui lícita no implica necessàriament que sigui ètica.  
 

 En el camp de les relacions a nivell de parella o de 

matrimoni hi ha hagut molts canvis sòcio-culturals. A qui 

més a qui menys, ens toquen de prop persones que 

estimem que s’han separat, divorciat, tornats a casar, que 

no s’han casat per l’església o que viuen ajuntats... Segur 

que en pocs anys la realitat de les parelles-matrimonis-

famílies ens ha fet canviar-relativitzar uns criteris i actituds 

que teníem molt arrelades. Des de fa temps, juntament 

amb l’estimació de la parella, hi ha hagut una creixent 

concepció més paritària, d’igualtat de drets i deures, 

fonamentada en la dignitat, l’amor i la comunió de vida. 
 

En aquest terreny, llegim els textos litúrgics del diumenge: 

un xic sorprenents, un xic incòmodes. El context és ben 

diferent, però també hi podem entreveure uns criteris  

interessants per il·luminar qüestions actuals en els nostres 

ambients des del punt de vista legal, ètic i cristià.  
 

Jesús recorda que en els orígens, l’home i la dona, tots dos 

són creats per Déu, i junts, són imatge seva (Gn 1,27). En 

el llenguatge poètic, simbòlic, hi podem trobar justament 

un fonament de la igualtat  home-dona, de la complemen-

tació i de la comunió de vida (dos en una sola carn (Gn 

2,18-24), per acollir-se com a regals mutus, per compartir-

ho tot, per fer junts, en llibertat, un projecte comú de vida. 
 

Un ideal de la parella-matrimoni,  vàlid per a molts,  és la 

comunió de cor i de vida. És crear una nova realitat de 

família que no esborra les diferències sinó que les suma. 

Podem ben remarcar que la fidelitat és un camí de creixe-

ment i de maduració. Que un ideal és l’amor fidel, gene-

rós, joiós, responsable, creador de vida. Tanmateix, aquest 

amor, en la visió cristiana, és signe expressiu i visible de 

l’Amor de Déu. És també el sentit del sagrament del 

matrimoni. Però no podem oblidar  que l’Amor de Déu és 

misericordiós, perquè coneix la nostra fragilitat, i  no ens 

dona pas cap dret de ser acusadors ni jutges de ningú, 

sinó de saber acollir, comprendre, respectar i ajudar els 

qui, no pas sense dolor  i amb ferides, no hi han reeixit. 

Aquesta, justament, és una bona nova de fidelitat, 

estimant-nos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE 
Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar.                       

(Mc 10, 2-16) 
  Jesús, Maria i Josep, 

  és en vosaltres que contemplem 

  la resplendor de l’amor veritable, 

  i és amb una gran confiança 

  que ens adrecem a vosaltres. 

  Santa Família de Natzaret, 

  feu que les nostres famílies 

  siguin espais de comunió, 

  cenacles de pregària, 

  autèntiques escoles de l’Evangeli 

  i petites Esglésies domèstiques. 
 

  Que mai més no s’experimenti  

  al cor de les famílies 

  la violència, la manca d’acolliment  

  i la divisió: 

  que tots els qui hagin estat ferits  

  o escandalitzats rebin ben aviat consol  

  i guarició per les ferides del cor. 
 

  Jesús, Maria i Josep, escolteu 

  i ateneu la nostra súplica. Amén. 
 

 ►Avui, diumenge, 3 d’octubre 
Sant Esteve: a la Missa de les 11,  s’hi farà 

ressò de les festes de Sant Francesc (Barri de 

Les Estires i Montsacopa) i del Barri del Roser 

l’Apartament 

Sant Miquel de La Cot: a les 12 del migdia, 

MISSA solemne a honor del patró, Sant Miquel, 

amb l’acompanyament d’orquestra i el cant 

dels Goigs.  

 

 



 VALORS PER A LA COMUNIÓ DE VIDA 
“L’Esperit que Déu ens ha donat és de confiança, 

de fermesa, d’amor i de seny” 2 Tm 1, 7 

 

LA CONFIANÇA 
Diga’m amb qui i amb què tens confiança i sabré 

qui ets. La confiança configura els capteniments 

que enclouen la manera de ser i d’actuar de les 

persones. És una actitud de fons que abona el 

retrobament d’un mateix i de l’altre:  la interioritat, 

les relacions humanes, l’orientació de la vida, la 

presència de Déu, la realització humana. Tenir, 

inspirar, merèixer i donar confiança. .  

Sentir-se confiant és un do de l’Esperit. Confiant 

escamparem bondat. Per què, des de la confiança 

interior, no recreem més la confiança al nostre 

entorn? Per què ens costa tant? 
 

LA FERMESA 
Parlem de la fermesa de caràcter com expressió 

de personalitat i de maduresa. Podem parlar de la 

fermesa interior que ens dona consistència 

espiritual, equilibri maduresa evangèlica. Ens dona 

sentit perquè unifica els pensaments i sentiments 

amb les  nostres actuacions. Emperò, no podem 

confondre mai fermesa amb rigidesa, amb 

autosuficiència segura, amb autocomplaença o 

absolutització dels meus plantejaments.  

La fermesa interior és una experiència de caràcter 

espiritual que configura la vida, abona les 

conviccions i ens ajuda a caminar a la llum 

d’Aquell qui és la Llum. 

 

L’AMOR-DONACIÓ 
Amb l’estimació, com amb la donació, ens passa 

que com més et descentres de tu mateix, per 

centrar-te en els altres, més et retrobes, més ple 

està el teu esperit, més feliç ets. . . 

Quan ens centrem en els altres, la donació pren 

formes d’amor gratuït, de tendresa, de solidaritat, 

de servei, de lluita per la pau i per la justícia. . . 

Compartint la nostra vida ens donem i estimem. La 

vida la mereixem, donant-la. “Fa més feliç donar, 

que no pas rebre”...  

La donació als altres es fa expressiva en la pràctica 

de la misericòrdia, de la justícia, de la solidaritat, 

del servei. L’autodonació, per amor, sempre és 

purificadora i alliberadora. 

 

EL SENY 
Un persona de seny és aquella que actua amb 

responsabilitat i bon criteri. El seny és una clau de 

sentit per encaminar la  nostra vida. Ens dona la 

bona mesura. És una font de veritat, de valors, de 

bé. Abona el millor de nosaltres mateixos i ens 

ajuda al discerniment i a actuar amb bon criteri. 

El seny,  afinat amb l’esperit crític, respectuós, 

responsable i solidari ens ajuda a tenir consciència 

de comodismes, de desequilibris, de situacions 

injustes. . . I si, a més a més, l’afinem amb l’esperit 

de l’Evangeli, ens ajudarà a posar-nos en peu de 

deixar-nos modelar i encaminar per la saviesa del 

cor, la part més sàvia que duem dins nostre i que 

és un regal de l’Esperit. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 ►CATEQUISTES 
Dimarts, 5 d’octubre, a les 18 h, i al Casal Marià, 

reunió de catequistes per preparar el nou curs.  
► 

 ►Grups de VIDA CREIXENT 
La pandèmia ens ha condicionat  força, i en tot, també 

als Grups de Vida Creixent. Però ara podem re-prendre 

les reunions. Com tots sabem, aquest és un moviment 

internacional de persones grans. Està implantat a la 

nostra Diòcesi, i a les nostres parròquies. Les 

persones grans, majoritàriament jubilades, tenen 

molts espais i moments en què els podeu aprofitar 

per fer trobades de reflexió i de formació i, natural-

ment, d’amistat. El Moviment ens presenta uns temes 

sempre actuals i, alhora, fonamentats en la Paraula 

de Déu. Com a fil conductor, enguany se segueix el  

llibret “Disposats a servir”. Es tracta d’una pauta 

temàtica per la formació, el diàleg i la pregària,  bo i 

abonant la vivència cristiana.  

El primer divendres de mes es troba el Grup de Sant 

Roc. Pel que fa al Casal Marià, s’hi troben tres Grups: 

un, el primer dimarts de mes, a les 16’30 h; un altre 

Grup, el segon diumenge de mes, a les 17’30 h; i el 

tercer Grup, el segon dimarts de mes, a les 16’30 h. 

Podem estar contents de començar les trobades 

presencials, i tinguem en compte que els Grups són 

oberts, i s’hi poden apuntar més persones.  

Per a informació, l’Enric Pijuan: (tel 972 262 073)  
 

►SANTA FAUSTINA 

Dimecres vinent, 6 d’octubre, a les 10 h, i a Sant 

Esteve, Missa a honor de Santa Faustina i Sant Julià, 

màrtirs, que tenen la capella dedicada a l’Oratori de 

la Casa Solà Morales.  

 ► HAN CELEBRAT EL SEU CASAMENT (Matrimoni) 

Jordi Rodila Pérez amb Olga Vilanova Sans 

Rubén Torcuato Santana amb Ester Herrera Navea 

Per molts anys als nous matrimonis! 
 

 ► HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME 
Aleix Rodila Vilanova, fill de Jordi i Olga 

Lara Páez Rubiolo, filla Miguel Ángel i Lorena Ana 

Lucas Puijaner Sierra, fill de Raul i Cristina 

Hèctor Palomar Barguta, fill de Daniel i Felicia Mirela 

Miquel Puiggart Arbós, fill Josep Maria, i Paula 

Mia Rivera Jofre, filla d’Alba i Arturo 

Paula Hostench Medina, filla de Xavier i Carla 

Júlia Hostench Medina, Filla de Xavier i Carla 

Enhorabona a les famílies! 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Francesc Domanjó Padrosa, als 87 anys 

Carmen Corredera Fuentes, als 97 anys 

Josep Martin Ribas, als 86 anys 

Margarita Colomer Bassagaña, als 87 anys 

Mª Rosa Cortals Rius, als92 anys 

Tomàs Morchón Gutiérrez, als, 53 anys 

Carme Pararols Roura, als 88 anys 

Isidre Adell Molinos, als 92 anys 

Salvi Llorens Planiols, als 92 anys 

Míriam Zabala Pons, als 23 anys 

 

Doneu-los, Senyor, 
el repòs etern ! 

 


