
Sortim d’un estiu complicat i llarg. Hem sabut de 
gent propera que està malalta i jo com a mos-
sèn rebo a moltes persones amb ganes de parlar, 
d’obrir-se, perquè tots tenim els nostres proble-
mes i el nostre pudor a mostrar preocupació en 
públic. Sembla com si en la nostra societat només 
hi hagués lloc per l’èxit i poc lloc per les penes i 
fracassos. Tot ha de ser èxit, joventut, alegria...

També hem vist cremar boscos, aiguats en se-
gons quins indrets i manca de pluja en altres. 
El canvi climàtic el tenim al damunt encara que 
vulguem mirar cap una altra banda. I amb tot 
això ens trobem en la necessitat d’iniciar un nou 
curs que certament no sabem que ens depa-
rarà. Com a cristians i persones de fe cal que 
posem la nostra feina i el nostre voluntariat en 
mans de Déu, però treballant amb interès, cons-
tància i compromís.

L’objectiu de fons de tota l’Església i, com no, 
de la nostra parròquia és que tots els grups han 
de tenir en compte el que ens aconsella el Papa 
Francesc: ser Església en Sortida. ¿Què vol dir? 
Vol dir que els grups no quedin tancats en si ma-
teixos, però no solament això sinó també que 
mirin d’evangelitzar; les dues coses van unides. 
Fàcil no és. Entre moltes altres raons ens costa 
perquè venim d’una inèrcia del passat; abans la 
gent venia a l’església, ara cal anar-la a buscar.

De moment on sembla que hi haurà un canvi 
molt notable és en la catequesi d’infants, doncs 
es passa d’una catequesi de continguts a una 
catequesi d’experiència de la fe amb estreta re-
lació amb els pares.

Enguany ens deixen dos joves, en Marc Barra-
das que comença el noviciat amb els jesuïtes 
i que portava grups de joves i col·laborava en 
tasques del despatx. També era membre del 
Consell Parroquial i Portant del Sant Crist. I en 
Pau que se’n va d’Erasmus a Londres. En Pau 
coordinava el despatx.

Durant l’agost, com molts ja sabeu, han fi nalit-
zat les obres de l’absis de l’església doncs tota 
la cúpula que queda damunt l’altar amenaçava 
perill. Afortunadament amb col·laboració econò-
mica de tots, i en especial d´un important dona-
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INSCRIPCIONS A LA CATEQUESI. Del 12 al 
23 de setembre, ambdós inclusius. Al despatx 
parroquial de 6 a 7 de la tarda.

FESTA DE L’EXALTACIÓ DE LA SANTA CREU. 
Se celebrarà dimecres 14 de setembre, a les 8 
del vespre, a la nostra parròquia. Seguidament 
es farà Via Crucis.

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA.  Di-
lluns dia 19 de setembre, a les 7 de la tarda, inici 
de curs del grup Sant Mateu. Dimarts dia 20, 
a 2/4 de 8 del vespre,inici del grup Sant Joan. 
Dilluns 27, a 1/4 de 7 de la tarda, del  grup Sant 
Pau i a 2/4 de 8 del vespre del grup Sant Lluc.

PREGÀRIA 0-7. Un curs més reprèn la seva ac-
tivitat la pregària familiar amb els més menuts 
de la parròquia. Començarem el proper dissabte 
17 de setembre amb el conte La girafa que no 
podia beure aigua que ens recorda que a Jesús 
li agrada que ens ajudem uns als altres. Un bon 
conte per a l’inici del curs escolar.

Recordeu! El proper dissabte 17 de setembre i 
també cada tercer dissabte de mes, ens trobem 
a 2/4 de 6 de la tarda al presbiteri.
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DIUMENGE XXIV 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, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregària 
familiar amb els més petits.

tiu particular i l’ajuda del Bisbat s’ha aconseguit 
pagar els 60.000€, que era el cost de la repa-
ració. Això era el més urgent donat el perill que 
tenia, cal, però, arranjar encara algunes coses 
com l’entrada de Via Massagué, el terra de l’es-
glésia i pintar com a mínim l’altar major. Mica en 
mica i amb l’ajuda de Déu i dels homes i dones 
de la parròquia ho anirem fent tot. Ens cal tenir 

un temple digne i cuidat. Tenir les coses des-
cuidades és un falta de respecte i un senyal de 
deixadesa que penso que cal evitar.

Us encoratjo a començar el curs amb ganes, sa-
bent que les difi cultats hi seran però amb l´ajuda 
de Déu i la col·laboració de tots anirem enda-
vant.

Us asseguro que al cel hi haurà 
més alegria per un pecador
convertit que no pas
per noranta-nou justos.
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