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Diumenge de XXIX de l’any C
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PREGUEM AMB L’EVANGELI DEL DIUMENGE
ORACIÓ DE L'ENVIAT
Aneu per tot el món...
Aquestes paraules estan dites per a mi.
Sóc continuador de la teva obra. Sóc el
teu company en la missió. Gràcies
Jesús. Estic emocionat per la teva
confiança.
Hi ha molta collita però bracers per a
fer la feina. Vull ser un d'ells. Moltes
persones estan decaigudes i passem de
llarg.
Vull ser el bon samarità. Converteix-me
primer a mi, perquè jo pugui
anunciar a uns altres la Bona
Notícia.
Dóna'm AUDÀCIA.
En aquest món escèptic i
autosuficient, tinc vergonya i por.
Dóna'm ESPERANÇA.
En aquesta societat recelosa i
tancada, jo també tinc poca
confiança en les persones.

CELEBRACIONS
26 d’octubre (dissabte)
5 tarda: MIRAMBELL
2/4 de 7: CONILL
8 del vespre: CALAF
27 d’octubre (diumenge)
10: AGUILAR
2/4 de 12: CALAF
1: SANT MARTÍ
1: PUJALT
5 tarda: ALENY

Dóna'm AMOR.
En aquesta terra insolidària i freda, jo
també sento poc amor.
Dóna'm CONSTÀNCIA.
En aquest ambient còmode i superficial,
jo també em canso fàcilment.
Converteix-me primer a mi, perquè jo
pugui anunciar a uns altres la Bona
Notícia. Gràcies Jesús. Estic emocionat
per la teva confiança. (Evd)

Posar-te a pregar és
entrar dins teu, sentir
que Déu t’habita, i
escoltar-lo a ELL
Anticipació horari celebracions per les Festes de
Tots Sants
DIVENDRES 1 novembre:
10: Conill
10: Aguilar
2/4 de 12: Calaf
1 migdia: Pujalt
1 migdia: Sant Martí
5 tarda: Calonge
5 tarda: Rosari al cementiri de Calaf
DISSABTE 2 novembre:
10: Castellar (cementiri)
8 del vespre: Calaf
DIUMENGE 3 novembre: HORARI NORMAL DE
DIUMENGE i
5 tarda: Sant Pere de l’Arç

INTENCIONS MISSES
Dimarts 22: Acció de gràcies a la Mare
de Déu.
Divendres 25: Constanza López de Haro.
Dissabte 26: Ramona Fuentes Hernández.
Diumenge 27: Lluís Esquius Oliva.
Concha Flores Jordano.
Mirambell 26: Família Parés Masafret.
Família Parés Marcet. Rosa Dalmases
Bacardit.
Aleny 27: Difunts Família Nadal Feliu.

Ell Full Diocesà, en la seva editorial, ja parla
del document dels bisbes en ocasió de la
SENTÈNCIA. Sembla oportú donar conèixer
altres
comunicacions
de
persones
benpensants:

LA LLEI, LA FORÇA I LA MENTIDA
Combinant la llei, la força i la mentida,
ens ho van prenent tot:
diners, paraula, llibertat, energia,
democràcia, hores de son, anys de vida,
projectes de futur, esperances de justícia.
Togues, uniformes, falsedats: un mateix llot.
Res de nou en el món: a tants llocs és així!:
la mentida i la llei al servei del botxí,
els armats agredint els qui no porten cap arma,
els agressors acusant i mentint,
i tants jutges avalant tantes falses paraules.
El dret de la força contra la força del dret
–la història del poder és la història del crim–;
la ràbia que ens mou, la tristesa que sentim,
són tan sols una gota en un oceà de set.
Poema que he escrit durant les manifestacions
de dilluns al matí, en conèixer la sentència,
DAVID JOU MIRABENT
Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma
de Barcelona (1978), David Jou és actualment catedràtic
de Física de la Matèria Condensada.
Paral·lelament a la seva carrera científica, Jou ha desenvolupat una vessant poètica amb un diàleg constant
entre ciència i fe.

SESSIONS DE FORMACIÓ
ARXIPRESTAL
“La Paraula de Déu és vida”
Als locals parroquials de Santa Maria:
-c. Sta. Maria, 8, baixos- IGUALADA de 8 a
9 del vespre

Dimarts dia 22 d’octubre:
“ISAÏES: Un profeta en la
tempesta política” (I)
A càrrec de Jean Hakolimana,
Teòleg.

COMUNICAT DEL P. ABAT DE
MONTSERRAT
Seguint els camins de l’Evangeli,
voldria dir el següent respecte la
situació política i social actual:
• Lamento que s’hagi arribat a la via
judicial en una qüestió que s’hauria
hagut de resoldre per la via política.
• Expresso el meu dolor pels presos i
per les seves famílies i desitjo que es
pugui treballar perquè arribin a la
llibertat de seguida que sigui
possible. Això facilitaria trobar
camins de sortida al problema.
• Desitjo que, al més aviat possible,
s’estableixi un diàleg constructiu,
sincer i obert, tal com des de
Montserrat hem demanat moltes
vegades.
• Entre tots hem de procurar que hi
hagi un comportament cívic i no
violent. Cal dir que una violència com
la de dilluns i dimarts no ajuda a
construir.
P. Josep Maria Soler, Abat de Montserrat

