
 
 
 

 
 

DIMARTS, 12 D’OCTUBRE DE 2021 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL PILAR 

 

A dos 
quarts 
d’onze 
del mati

Capella de la Mare de Déu del Pilar (Pedret). 
Construída abans de l’any 1333, dedicada 
llavors a Sant Jaume.

PEDRET ART I CULTURA

 
 

A les 10, 30 
a la CAPELLA DEL PILAR i de SANT JAUME 

de PEDRET 
MISSA SOLEMNE 

en honor de la Mare de Déu del Pilar 
 

Presidirà la celebració el nostre Bisbe Francesc 
 

TOTS HI SOU CONVIDATS 
Molt especialment els veïns del Barri de Pedret 
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DIUMENGE XXVIII (B) 
 
 

 
 

FESTA DE LA  
MARE DE DÉU DEL 

REMEI 
 

10è ANIVERSARI de la 
PROCLAMACIÓ DEL TÍTOL 

DE BASÍLICA 
 

  



“LA PARAULA DE DÉU ÉS VIVA I EFICAÇ” 
 
s ben cert que la Paraula de Déu que cada diumenge 
proclamem ens ajuda a esclarir si les nostres intencions són 
segons el que Déu vol. L’autèntica saviesa és el coneixement 

de Déu i de la seva voluntat per aplicar-la a la nostra vida. 
La Paraula que avui s’ha proclamat ens posa al davant un dilema: 
escollir el camí de la nostra vida. Se’ns demana de fer una opció 
fonamental: O bé ens posem decididament al servei dels altres, fent 
de la pròpia vida un servei desinteressat, segons el voler de Déu; o 
bé ens dediquem exclusivament a acontentar el propi jo, amb tota 
mena d’egoismes. 
La Paraula de Déu ens invita a construir una escala de valors, segons 
el pla de Déu i no segons el propi caprici. Salomó, a la primera 
lectura, ho expressava clarament: “Comparada amb la saviesa, tinc la 
riquesa per no-res”. Molt semblantment ho trobem en el fragment de 
l’evangeli d’avui: “Vés a vendre tot el que tens i vine amb mi”. Jesús 
és la Saviesa de Déu. Qui sap entendre això i es posa diligentment al 
servei del Senyor, sap que: “Vosaltres, que ho heu deixat tot per 
venir amb mi, rebreu el cent per u, i tindreu la vida eterna.” 
Cal, doncs, que siguem homes i dones de fe, arrelats en la paraula de 
Déu, que ens fa entendre que la mateixa pobresa és un valor. I més 
en temps de crisi. Així ho entengué Francesc d’Assís i tants d’altres 
sants. Així mateix ho visqué la Mare de Déu que exultava de goig 
perquè el Senyor “omple de béns els pobres”. Així mateix ho va 
proclamar Jesús: “Feliços els pobres en l’esperit, el Regne del cel és 
per a ells”. Sapiguem escollir bé. “Mestre bo, que haig de fer per 
tenir la vida eterna?”: Construeix la teva vida d’acord amb la Paraula 
de Déu. Posa’t al servei dels altres. Estima la pobresa. Cerca la 
saviesa i el coneixement de Déu. Viu segons el voler de Déu.  
Si ho fem així no serem simplement “homes i dones bons”, sinó que 
esdevindrem autèntics i ferms cristians. 
I en rebre el pa de l’eucaristia, demanem que no ens limitem només a 
ser formalment complidors dels manaments, sinó que sapiguem 
donar-nos totalment, com el Senyor Jesús que es lliura totalment a 
nosaltres, perquè ens estima.■ 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

* * * * * * * 
MISSES ENCOMANADES 

Dissabte, 9:  18,30: Francisco Boix i Maria Vila 
Diumenge, 10:  12,00: Pel poble 
  18,30: Josefina Cané Pallí 
Dilluns, 11:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 12:  10,30: Pedret: Miquel Martínez 
  18,30: A la Mare de Déu del Pilar 
Dimecres, 13:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 14:   18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí  
Divendres, 15:  18,30: Família Masó Aragó 
Dissabte, 16:  18,30: A la Mare de Déu del Remei 
Diumenge, 17:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 
 

* * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes. 

 
CATEQUESI PER A LA PRIMERA COMUNIÓ 
Inscripcions: Els dijous de 12 a 13 o bé de 17 a 18. 

 
HAN REBUT EL BAPTISME 

Miryam Sobrequés Suàrez 
 

HAN CELEBRAT EL MATRIMONI 
Aleix Viñolas Puig i Clara Garcia Agulló 
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