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L’ Església, 
un grup de “bona gent”

La Moral cristiana, 
una exigència que cansa

Càritas, 
una ONG

L’Esplai, 
una colla que educa 
valors

L’Eucaristia, 
un ritus tranquil·litzador

Els sagraments, 
uns ritus de tradició

La mort, 
la fi de la vida

La pregària, 
escoltar-se a un mateix 
La Missió, 
una propaganda

La catequesi, 
un adoctrinament

Els equips de la
parròquia,
grups estufa per 
trobar-s’hi bé

El bisbe o/i el mossèn, 
el gerent del bisbat o de 
parròquia

Els locals parroquials, 
un servei social

Els voluntaris/
col·laboradors,
persones que  fent un 
servei se senten útils

L’economia,
gestió pel funcionament 
de l’entitat
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MIRANT...
SENSE L’ESPERIT 
SANT

Segur, el Senyor m’estima igual si tinc un 4 com si 
tinc un 9. És per això que no em puc desanimar si 
no veig sempre “bons resultats”. Contemplar la 
bellesa de la creació i reconèixer tantes oportuni-
tats com tenim, ens engresca a posar en marxa 
tots els talents que hem rebut. Sabem que som 
creats per gaudir de l’amor de Déu, un amor que 
cura: és terapèutic. D’aquí que volem avançar la 
festa del cel aquí a la terra.

Hem descobert una paraula que no fem servir 
gaire: accídia, que sintetitza una actitud massa 
estesa: cansament, desànim, deixadesa, abúlia, 
avorriment, tebiesa, tristesa, desesperança, pessi-
misme. Abans en dèiem simplement peresa. 
Contra l’accídia decidim mirar l’altra cara i empre-
nem un pelegrinatge que ha de ser ple de joia. 
Farem parada en cada benaurança: camí de felici-
tat.  

En el mateix Evangeli i a l'Antic Testament desco-
brim que a més de les 8 benaurances del Sermó de 
la Muntanya hi ha molts altres moments que som 
cridats a viure feliços, ja que aquests és el pla diví.

Convençuts que l’alegria venç el món i que la 
tenim com un Do i un repte, no pararem d’aprofun-
dir en l’autèntic sentit cristià de la festa, d’aquesta 
manera convoquem a tastar “...que n’és de bo el 
Senyor”. I ho celebrem. De fet l’autèntica alegria i la 
Gran celebració consisteix en descobrir l’Amor de 
Déu i gaudir-lo. 

La parròquia es disposa doncs a proclamar i cele-
brar una Alegria que ningú no ens la prendrà. És 
l’objectiu d’enguany que convertim en lema del 
curs: ALEGRES. EN CRIST HO CELEBREM! Pas-
sa-ho!

Les benaurances (en treballarem una cada mes) 
han de provocar i mantenir l’esperit de felicitat que 
Jesús va proclamar. Són el moll de l'os del missat-
ge cristià.

Qui es creu convertit té el perill de viure en la 
mediocritat. Com si ja pogués “viure tranquil”. No 
pas. El canvi de mentalitat és sempre necessari 
per dinamitzar (cosa de l'Esperit) el futur evitant 
qualsevol temptació de mirar enrere.  

No es pot ofegar l’acció de l’E.S. posant de relleu 
les males notícies.  Viure en la tristesa i amb pena 
afavoreix una visió negativa com si la gràcia de 
Déu fos estèril. La tristesa es contagia i va viure 
amb un pessimisme que hem de vèncer, perquè no 
hi ha ningú que no pugui ser salvat i redimit per 
l’amor de Déu.

Tan de bo un dia tots poguem dir: em complau allò 
que Déu m’ha donat.  Em sento bé creient. I ho 
celebrem junts, com diu el salmista: “S‘alegraran 
els qui es refugien en vós”.

Mn. Pere Dalmau

Feliç la teva gent, 
feliços els cortesans, 
que estan sempre a 
la vostra presència 
aprenent de la teva 
saviesa! 1Re 10,8

Feliços els qui 
observen el dret i 

obren amb justícia 
en tot moment. 

Salm 106,3

Feliços els de 
conducta irreprensi-
ble, que segueixen la 
Llei del Senyor. Salm 

119,1

 Feliç el qui viu a 
casa teva lloant-te 
cada dia. Salm 84,5

»Escolteu-me, 
doncs, fills: feliços 

els qui segueixen els 
meus camins! Prov 

8,32

Si heu de sofrir pel 
fet de ser justos, 

feliços de vosaltres!. 
1Pe 3,14

Perquè m’has vist 
has cregut? Feliços 

els qui creuran 
sense haver vist! Jn 

20,29

     I feliç aquell qui no 
em rebutjarà! Lc 7, 

23

   I si ara rebeu 
insults perquè 

porteu el nom de 
Crist, feliços de 

vosaltres! L’Esperit 
de la glòria, que és 

l’Esperit de Déu, 
reposa damunt 
vostre. 1Pe 4, 14

 Feliços els qui 
t’estimin, feliços els 

qui s’alegrin de la teva 
pau! Feliços els qui es 
doldran per tots els te
us sofriments! El teu 
goig serà el seu goig, 

quan vegin la teva 
alegria sense fi. Tob 

13,15-16

Feliços aquells 
servents que el 

senyor, quan arribi, 
trobi vetllant. En 

veritat us dic que se 
cenyirà,  els farà 
seure a taula i es 

posarà a servir-los. 
Lc 12, 37

Després un àngel 
em va dir:

 —Escriu: “Feliços els 
convidats al banquet 

de les noces de 
l’Anyell!”
Ap 19,9

! «Alguns sostenen que el cristianisme és una religió contrària a la felicitat. Pensen que 
en la Bíblia es tracta únicament de la nostra relació amb Déu. Però si s'examina en 
profunditat, la felicitat humana és un tema molt important en la Bíblia. Les vuit benau-
rances ens mostren el camí que condueix cap a una vida feliç. Les paraules de Jesús 
es dirigeixen avui a tots nosaltres. Anselm Grün interpreta les benaurances com el 
camí cap a una vida en plenitud. 
ANSELM GRÜN, monjo benedictí, és un dels autors cristians més llegits en l'actualitat. 
Entre les seves nombroses publicacions es troben: Cinquanta àngels per a l'ànima; El 
Llibre de l'Art de Viure; L'oració de cada dia; El llibre dels valors; La vostra alegria serà 
perfecta; L'«Himne a l'amor» de sant Pau i L'art de ser feliç.

ALTRES  BENAURANCES

Amb aquesta Exhortació el papa vol dirigir-se als fidels cristians per convidar-los 
a una nova etapa evangelitzadora marcada per la alegria, i indicar camins pel 
funcionament de l'Església en els propers anys. 
L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels que es troben amb Jesús. 
Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, 
de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria.  Valgui per a obrir les 
ganes de llegir-la, algunes frases de l'exhortació, molt apropiada per a l'objectiu 
proposat aquest curs en la Parròquia, sobre l'alegria cristiana i la dimensió missio-
nera de la fe: 
El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de consum, 
és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar.

!
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MIRANT...
SENSE L’ESPERIT 
SANT

BATEJOS
Juny: Carlo Carrillo García, Aron Carrillo García, Alba 
Danie-la Almendárez Castillo, Mari Almendárez Cas-
tillo.
Juliol: Jack Ospina Hernández, Kael Jesús Durán 
Sayago, Eiden Montes Izaguirre.
Agost: Antonio Camacho Cabrera, Martí Jiménez 
Parreu. 
Setembre: Berta Gras Pujol.

FUNERALS
Maig Maribel Ruiz Marín-73.
Juny:Rosa Ollé Ollé-84, Joan Martí Bañeras Martí-84, 
Virgilia Jiménez Flores-82, Esperanza Alejandre 
Caballero-86, Vicenç Martí Mora-87, Juan Cabezas 
Pérez-61, Rosario Gómez García-85, Benilde Villalba 
García-92, Julián Láza-ro Sánchez-77, Neus Már-
quez García-89.
Juliol: Josefina Saltó Sardà-78, Josefa Poves 
López-89, Josep Gallart Figueras-93, Pilar Casanova 
Viamonte-93, Encarnación Pozo Gómez-67, Magí 
Olivé Tost-86.
Agost:  Juan Ruíz Huertas-78, Artemi Juncosa 
Simó-92, Ramón Méndez Ruiz-81, Misi Cabré 
Pijoan-91, Gregorio Mompel Timoneda-95, Teresa 
Fort Salvadó-82, Carmen Guerrero Balsells-84, Josep 
Sedó Auqué-82.
Setembre:  Maria dels Àngels Ollé Romeu-82. Carme 
Rovi-ralta Artiga-90 Josefina Figuerola Bassedas-82 
anys.

ELS DINARS DEL DIUMENGE 
Des del novembre de 2017 fins setembre de 2019 
hem ser-vit 2272 dinars a persones que no eren 
ateses els diumenges pel menjador social. Amb un 
equivalent econòmic de 13.632 €. Ens proposem fer  
un pas més: que hi hagi un sentit comunitari i que 
s’impliquin col·laborant.

LES OBRES
Per la necessària seguretat (trossos que cauen), per 
solucionar els problemes visibles 
d’humitats, per poder sanejar la part 
ornamental de l’exterior de l’església 
i resoldre els acabats (mal acabats) 
s’ha fet un estudi i un pressupost 
que suposa una sis mesos de treball 
exterior de paletes i restauradors. 
Una vegada obtinguts els permisos 
ens disposem a posar en marxa 
aquesta nova reforma.

SETEMBRE
Del 16 al 20 de setembre, de 5 a 2/4 de vuit del vespre
(De 17,00 a 19,30 hores)
Inscripcions catequesi_ 1er, 2n i confirmació.

Dia 25, dimecres
Festa de la Mare de Déu de Misericòrdia
Misses al Santuari

OCTUBRE
Dia 5. dissabte.
 Inici de curs de la parròquia
18’30 h Havaneres amb el Grup Olla Barrejada
20 h Presentació objectius i pla de curs. 
Dia 6 diumenge. 
12’30 Eucaristia d’Inici de la catequesi
Dia 12. dissabte 
Festa de la Mare de Déu del Pilar
12’30 Eucaristia Solemne
Dia 15, dimarts 
 Festa de Santa Teresa
A les 10 h Celebració festiva  
Dia 17, dijous
A les 20 h Conferència
              APRENDRE A MIRAR AMB ALEGRIA 
              Mn Simó Gras, plebà de Montblanc
Dia 19 d’octubre, dissabte
Comença l’Esplai
Dia 20 diumenge 
DOMUND
Dia 24 dijous 
Sant Antoni Maria Claret
A les 19,30h Conferència 
                    SANT ANTONI MARIA CLARET, 
                       UNA VIDA TEIXIDA D’AMOR
                                   Mn. Rafael Serra

NOVEMBRE
Dia 2, dissabte 
Festa dels fidels difunts
A les 19 h Conferència:
                                   VIURE LA MORT
     Mn Lluís Simón, capellà de l’Hospital Joan XXIII
Dia 16 dissabte
A les 20 h. Confirmacions
Dies 29/30 i 1 desembre 
                                MERCAT SOLIDARI

PREGÀRIA VESPERTINA CADA DIA 19’30 
(Vespres, Rosari, Celebració de la Paraula, Comunió)

TESTIMONIS
L’experiència de felicitat mai és total i complerta 
aquí. Hi ha moments  que tastem el cel quan... i 
ho hem preguntat.

1. Explica una experiència de felicitat.
2. Com ho has celebrat?
J. (del menjador de Càritas)
1. Jo no he estat mai feliç... Bueno un temps que 
vaig tornar a casa amb la mare després de 
molts anys d’haver-la deixat.
2. Doncs estant amb ella fins que es va morir del 
càncer em vaig sentir molt bé.
Abuelo: A.
1. Mi vida laboral y mi vida matrimonial. Pronto 
cumplimos 50 años de casados. El nacimiento 
de mis hijos y de mis nietos. Cuando los veo 
siempre me alegro.
2. Agradeciendo a Dios, soy feliz en todo lo que 
hago y teniendo muchas ganas de seguir ayu-
dando
Monitor Esplai
1. Sóc feliç quan arribo a casa i el gat m'estima
2. Ho celebro estimant-lo a ell
Malalta
1. He sigut molt feliç podent anar a l'Església a 
ajudar
2. Ho celebrava estant davant la Mare de Déu: 
m'hi sentia molt bé.
Escolà
1. Quan escric, perquè em centro en allò que 
m’agrada
2. Ric, ho explico i tinc ganes de tornar-hi
Parella
1. Quan sense dir res notem que l’altre m’estima 
2. Donant gràcies per l’existència de l’altre
Àvia
1. Quan veig que els fills estan units i parlen i 
riuen entre ells.
2. Donant gràcies a Déu i al meu marit.
Botiguer
1. Quan puc vendre el que tinc i faig content el 
client.
2. Amb esperança que pot anar millor, redissenyo 
millor l’aparador.

MOVIMENT PARROQUIAL PRENEU NOTA A FONS

Com altres estius, la Permanent del Consell Pasto-
ral es reuneix dos dies per valorar el curs, pregar i 
planificar els objectius i accions per fer-ho possi-

ble. El lloc ideal.

Les Colònies son números grans: 206 infants, 42 
moni-tors, 3000 hores de preparació entre tots 

afecten a més de dues centes cinquanta famílies: 
infants, monitors i pares n’estan pendents. Una 

moguda que educa els valors cristians i la parrò-
quia se’n sap responsable.

El nou equip de Monitors passa de 50 membres. Els 
pre-monis de 16/17 anys ja s’hi volen implicar. A foto, 

una bona part dels d’aquets curs. N’hi ha més.

Concert d’Estiu. Un vespre qualsevol d’agost te la 
capacitat d’omplir l’església un cor jove De Capo.  I 
el dia de Nativitat de la Mare de Déu, Josep Enric 

Peris amb una delicada actuació va ajuda a pregar 
amb una selecció de peces per orgue. Gràcies
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MIRANT...
SENSE L’ESPERIT 
SANT

Segur, el Senyor m’estima igual si tinc un 4 com si 
tinc un 9. És per això que no em puc desanimar si 
no veig sempre “bons resultats”. Contemplar la 
bellesa de la creació i reconèixer tantes oportuni-
tats com tenim, ens engresca a posar en marxa 
tots els talents que hem rebut. Sabem que som 
creats per gaudir de l’amor de Déu, un amor que 
cura: és terapèutic. D’aquí que volem avançar la 
festa del cel aquí a la terra.

Hem descobert una paraula que no fem servir 
gaire: accídia, que sintetitza una actitud massa 
estesa: cansament, desànim, deixadesa, abúlia, 
avorriment, tebiesa, tristesa, desesperança, pessi-
misme. Abans en dèiem simplement peresa. 
Contra l’accídia decidim mirar l’altra cara i empre-
nem un pelegrinatge que ha de ser ple de joia. 
Farem parada en cada benaurança: camí de felici-
tat.  

En el mateix Evangeli i a l'Antic Testament desco-
brim que a més de les 8 benaurances del Sermó de 
la Muntanya hi ha molts altres moments que som 
cridats a viure feliços, ja que aquests és el pla diví.

Convençuts que l’alegria venç el món i que la 
tenim com un Do i un repte, no pararem d’aprofun-
dir en l’autèntic sentit cristià de la festa, d’aquesta 
manera convoquem a tastar “...que n’és de bo el 
Senyor”. I ho celebrem. De fet l’autèntica alegria i la 
Gran celebració consisteix en descobrir l’Amor de 
Déu i gaudir-lo. 

La parròquia es disposa doncs a proclamar i cele-
brar una Alegria que ningú no ens la prendrà. És 
l’objectiu d’enguany que convertim en lema del 
curs: ALEGRES. EN CRIST HO CELEBREM! Pas-
sa-ho!

Les benaurances (en treballarem una cada mes) 
han de provocar i mantenir l’esperit de felicitat que 
Jesús va proclamar. Són el moll de l'os del missat-
ge cristià.

Qui es creu convertit té el perill de viure en la 
mediocritat. Com si ja pogués “viure tranquil”. No 
pas. El canvi de mentalitat és sempre necessari 
per dinamitzar (cosa de l'Esperit) el futur evitant 
qualsevol temptació de mirar enrere.  

No es pot ofegar l’acció de l’E.S. posant de relleu 
les males notícies.  Viure en la tristesa i amb pena 
afavoreix una visió negativa com si la gràcia de 
Déu fos estèril. La tristesa es contagia i va viure 
amb un pessimisme que hem de vèncer, perquè no 
hi ha ningú que no pugui ser salvat i redimit per 
l’amor de Déu.

Tan de bo un dia tots poguem dir: em complau allò 
que Déu m’ha donat.  Em sento bé creient. I ho 
celebrem junts, com diu el salmista: “S‘alegraran 
els qui es refugien en vós”.

Mn. Pere Dalmau

Feliç la teva gent, 
feliços els cortesans, 
que estan sempre a 
la vostra presència 
aprenent de la teva 
saviesa! 1Re 10,8

Feliços els qui 
observen el dret i 

obren amb justícia 
en tot moment. 

Salm 106,3

Feliços els de 
conducta irreprensi-
ble, que segueixen la 
Llei del Senyor. Salm 

119,1

 Feliç el qui viu a 
casa teva lloant-te 
cada dia. Salm 84,5

»Escolteu-me, 
doncs, fills: feliços 

els qui segueixen els 
meus camins! Prov 

8,32

Si heu de sofrir pel 
fet de ser justos, 

feliços de vosaltres!. 
1Pe 3,14

Perquè m’has vist 
has cregut? Feliços 

els qui creuran 
sense haver vist! Jn 

20,29

     I feliç aquell qui no 
em rebutjarà! Lc 7, 

23

   I si ara rebeu 
insults perquè 

porteu el nom de 
Crist, feliços de 

vosaltres! L’Esperit 
de la glòria, que és 

l’Esperit de Déu, 
reposa damunt 
vostre. 1Pe 4, 14

 Feliços els qui 
t’estimin, feliços els 

qui s’alegrin de la teva 
pau! Feliços els qui es 
doldran per tots els te
us sofriments! El teu 
goig serà el seu goig, 

quan vegin la teva 
alegria sense fi. Tob 

13,15-16

Feliços aquells 
servents que el 

senyor, quan arribi, 
trobi vetllant. En 

veritat us dic que se 
cenyirà,  els farà 
seure a taula i es 

posarà a servir-los. 
Lc 12, 37

Després un àngel 
em va dir:

 —Escriu: “Feliços els 
convidats al banquet 

de les noces de 
l’Anyell!”
Ap 19,9

! «Alguns sostenen que el cristianisme és una religió contrària a la felicitat. Pensen que 
en la Bíblia es tracta únicament de la nostra relació amb Déu. Però si s'examina en 
profunditat, la felicitat humana és un tema molt important en la Bíblia. Les vuit benau-
rances ens mostren el camí que condueix cap a una vida feliç. Les paraules de Jesús 
es dirigeixen avui a tots nosaltres. Anselm Grün interpreta les benaurances com el 
camí cap a una vida en plenitud. 
ANSELM GRÜN, monjo benedictí, és un dels autors cristians més llegits en l'actualitat. 
Entre les seves nombroses publicacions es troben: Cinquanta àngels per a l'ànima; El 
Llibre de l'Art de Viure; L'oració de cada dia; El llibre dels valors; La vostra alegria serà 
perfecta; L'«Himne a l'amor» de sant Pau i L'art de ser feliç.

ALTRES  BENAURANCES

Amb aquesta Exhortació el papa vol dirigir-se als fidels cristians per convidar-los 
a una nova etapa evangelitzadora marcada per la alegria, i indicar camins pel 
funcionament de l'Església en els propers anys. 
L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels que es troben amb Jesús. 
Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, 
de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria.  Valgui per a obrir les 
ganes de llegir-la, algunes frases de l'exhortació, molt apropiada per a l'objectiu 
proposat aquest curs en la Parròquia, sobre l'alegria cristiana i la dimensió missio-
nera de la fe: 
El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de consum, 
és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar.

!


