
Enguany em va ocórrer quelcom sorprenent, 
vaig ser conscient que podia agafar 30 dies de 
vacances. Sentia que això era com una “con-
junció d’estrelles” i per a un autònom quelcom 
miraculós.

Tenia clar que el Senyor volia que fes el camí de 
Sant Jaume.

30 dies sense treballar, això era molt fort. Sa-
bia que després d’aquesta experiència tornaria 
canviat, primer perquè mai havia agafat 30 dies 
de vacances i segon per la superació personal 
que implicava. Finalment i el més important: el 
fet de trobar-te cara a cara amb el Senyor i amb 
tu mateix sense poder escapar.

Només iniciar el camí vaig trobar el meu es-
perit; perplex per l’experiència em vaig plante-
jar una primera qüestió: Per què una petxina 
com a símbol o icona del pelegrí? No parava 
de preguntar-m’ ho durant les hores i hores de 
camí.

Una petxina de pelegrí és com una ostra 
d’aquestes que tan sols una de cada 1000 pot 
produir una perla. Anava fent camí i anava do-
nant voltes al mateix.

Una perla perquè es formi necessita que una im-
puresa, un element estrany, aliè, entri dins l’ostra 
i és només així, amb una imperfecció en el seu 
interior que es pot arribar a produir un tresor. El 
Senyor va il·luminar la meva consciencia:

Déu ens ha fet imperfectes totalment conscient 
perquè només així, des de l’acceptació i la inte-
gració i a través de l’amor i de la nostra imper-
fecció podem ser santifi cats amb aquest tresor. 
Si Déu ens hagués creat perfectes, seríem estè-
rils com un àngel.
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CULTES

DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY. Missa 
de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, 
missa a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 
del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4 
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més 
petits.

Ves a vendre tot el que tens i dona-ho als pobres,
després torna i vine amb mi.

Mc 10, 17-30

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 11, a 
les 7 de la tarda, es reunirà el grup Sant Mateu 
i el mateix dia 11 a les 8 del vespre el grup Sant 
Pau. Dimecres dia 13, a 2/4 de 8 del vespre, es 
trobarà el grup Sant Joan.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

FE I CULTURA. La comissió es reunirà dijous 
dia 14, a 2/4 de 9 del vespre.
PREGÀRIA 0-7. El proper dissabte dia 16 d’oc-
tubre a 2/4 de 6 de la tarda se celebra, de nou 
en format presencial, la pregària 0-7 amb els 
més menuts de la Parròquia.
Explicarem el conte “L’arbre que volia veure 
món” del Sergi Vea (Ed Claret).
Us animem a venir-hi amb els nens i nenes de la 
vostra família i entorn proper!
MARXA DE LA SOLIDARITAT. Diumenge 24 
d’octubre, caminada solidària pels entorns del 
riu Ripoll i el Molí Vermell dels termes de Saba-
dell i Barberà del Vallès. La sortida i l’arribada es 
farà des de l’Església de Sant Oleguer. La ins-
cripció es podrà fer a la taula de Mans Unides, 
situada al mateix lloc de sortida entre ¾ de 9 i 
¼ de 10, moment en què s’iniciarà la caminada. 
Organitza Mans Unides.
CÀRITAS PARROQUIAL. Des del Rebost parro-
quial volem donar les gràcies als Amics de Sant 
Pau de Riu-sec per la recollida de tonyina que es 
va fer durant l’aplec. Els participants van ser molt 
generosos i gràcies a això tindrem un bon estoc 
d’un aliment molt demanat com és la tonyina.


