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DURANT LA SETMANA DEL 4 AL 10 DE 
NOVEMBRE PREGAREM A SANT JOSEP: 
Dilluns, 4: per la parròquia. Dimarts, 5:  dif. 
fam. Fulcarà-Torroella. Dimecres,  6: en 
acció de gràcies. Dijous, 7: dif. fam. Pararols-
Sidera; Teresa Vidal. Divendres, 8: Dalmau 
de Ciurana. Dissabte, 9: dif. de la parròquia.  
Diumenge, 10: dif. fam. Bordas; Alfons 
Salleras i Mercè Gomis; Mn. Lluís Mitjà; Mn. 
Josep.  
 

DURANT LA SETMANA DEL 4  AL 10 DE 
NOVEMBRE PREGAREM A SANT PAU: 
Dissabte, 9: Miquel Montilla Jimenez. 
Diumenge, 10:  per la parròquia. 
 
DURANT LA SETMANA DEL 4 AL 10 DE 
NOVEMBRE PREGAREM A SANTA MARIA 
DE VISTA ALEGRE: 
Dilluns, 4: Anna Maria Sidera. Dimarts, 5: 
Carolina Cros. Dimecres, 6 : Maria Sañas 
Costa. Dijous, 7: Maria Teresa Mas. 
Divendres, 8: Montserrat Bofill Mitjà . 
Dissabte, 9: en acció de gràcies. 
 

 

"Quant més coneixem  

les coses singulars, 

tant més coneixem a Déu" 

 

  Baruch Spinoza. 
 

 

Una manta de retalls... 
 
Per tal de poder confeccionar la nostra 
manta de retalls - llegiu si us plau la 
història del darrera d'aquest full - 
necessitem roba de cotó (només de 
cotó!) de diferents formes i colors. La 
podeu portar i deixar-la a la sagristia; 
així mateix també es necessiten 
voluntaris per anar cosint la manta. 
Gràcies per la vostra col·laboració.  
 

La llei pot fer cristians,  

però només l’Amor fa sants. 

 

Els manaments tranquil·litzen,  

l’Amor responsabilitza. 

 

Les normes donen seguretat,  

l’Amor és una aventura. 

 

Els preceptes engendren passivitat,  

l’Amor és creador. 

 

Les ordenances massifiquen,  

l’Amor personalitza. 

 

Els decrets generen dependència,  

l’Amor ens fa lliures. 

 

Les regles demanen compliment,  

l’Amor reclama iniciativa. 

 

La legislació causa temor,  

l’Amor dóna confiança. 

 

La llei ens divideix, l’Amor unifica. 

 

Els preceptes tenen terme,  

l’Amor és infinit. 
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CURS 2019-2020 
“LA FEM ENTRE TOTS...” 

 

Aquest és el lema de la parròquia 
per aquest curs, i volem fer 
possible que entre tots puguem fer 
també una gran manta de retalls 
com signe de la vida de la nostra 
parròquia. Cada setmana d'Advent 
i de Quaresma es donarà un tros 
de roba  a qui vulgui participar en 
la confecció d'aquesta manta. 
Caldrà escriure-hi - o també 
decorar- a casa amb un missatge 
en relació a la paraula que es 
donarà cada setmana, i la setmana 
següent portar-la a la parròquia, 
per poder cosir els trossos... a 
finals de curs i entre tots volem fer 
possible aquesta manta, amb la 
participació de tots els grups i 
serveis de la parròquia. 
 
Aquí hi ha el text de referència per 
ajudar-nos a entendre la nostra 
tasca, i que la fem entre tots... 
  

"PARÀBOLA DE LA MANTA DE 

RETALLS. 
(UNA HISTÒRIA IMAGINADA A LA 
MANERA DE LES DE JESÚS) 
 
A la gent preocupada pel futur del món, 
Jesús els proposà aquesta paràbola: 
 
"Passa amb el Regne de Déu alguna 
cosa semblant al que succeeix amb un 
grup de persones de bona voluntat i de 
gran cor que es reuneix per 
confeccionar una manta de retalls. 
Fan un disseny, trien les diverses 
classes de teles, les tallen en trossos 
de formes i colors diferents, i després 
els cusen com si es tractés d'un 
trencaclosques. Cada persona del grup 
treballa en un trosset de roba del 
conjunt. Quan acaben, uneixen les 

parts i les embasten, després cusen 
amb fil la totalitat, i així neix una bonica 
manta de retalls feta entre tots." 
 
Els deixebles li demanaren a Jesús 
que els expliqués el significat d'aquella 
paràbola, llavors ell els diu: 
 
"Aquestes bones persones, amb el seu 
gran cor i de bones habilitats, sou 
vosaltres mateixos, i tots els homes i 
dones que somnien un món millor, fet 
entre tots, cadascú segons les seves 
possibilitats.  
 
El model de la manta de retalls, és el 
món tal com Déu mateix somnia des de 
sempre. Les teles de mil i un colors són 
els pobles d'arreu del món, diversos i 
plurals, que neixen i moren sota un 
mateix sol. 
 
Les tisores que tallen els diferents 
trossos, representen els talents 
necessaris perquè a tota la terra hi hagi 
justícia, harmonia i pau per a tothom. 
L'agulla que llisca embastant els 
diferents trossos sense fer el més petit 
soroll, i el didal que protegeix el dit amb 
la mà que empeny l'agulla; les mans 
que munten el trencaclosques i el 
cusen, és la feina que fan moltes 
persones cada dia perquè arreu del 
món hi hagi més respecte, amor i 
solidaritat, i es converteixi en l'aire que 
respirem i en l'aigua que bevem, tant 
necessaris per a viure. El fil que uneix 
totes les peces en una sola manta de 
retalls és l'amor de Déu que 
invisiblement garanteix el bon resultat 
de la feina feta entre tots. 
 
Per això us dic que fins el gest d'amor 
més petit que feu envers la solidaritat 
de cadascú d'aquest món, per tal que 
visqui millor i més feliç, serà l'impuls de 
l'Esperit per bastir entre tots un món 
nou".   


