
La festa d’avui ens recorda que sigui quin sigui el 
camí que emprenguem, Déu ens crida a tots a ser 
fi dels a l’evangeli, a ser sants. Tots som cridats a 
superar la mediocritat d’aquest món i a viure a fons.

Cal reconèixer que sovint tenim una idea equi-
vocada del què signifi ca ser sant. Segons l’ 
evangeli, sants són tots aquells que viuen sense 
l’ambició del diner, els qui tenen el cor net, els 
pacifi cadors, els que busquen la comprensió, 
els que són sensibles a les necessitats dels al-
tres, els que intenten no deixar-se abatre per les 
difi cultats perquè confi en en el Senyor.

En aquests moments que estem vivint, un sant 

podria ser una persona que intenta viure amb 
alegria i amb esperança enmig aquest món que 
no acaba de trobar una cosa ni l’altra.

Hem de saber descobrir als que ens envolten 
el nostre secret: som alegres no perquè no tin-
guem problemes, no perquè tot ens vagi bé, 
sinó perquè som fi lls de Déu, perquè confi em en 
Ell, estimem i ens sentim estimats i això ens aju-
da o ens hauria d’ajudar a viure amb pau al cor, 
alegria i esperança. Aprofundim la festa que es-
tem a punt de celebrar encomanant-nos a tots 
aquells sants difunts que no estan als altars i a 
tots aquells altres que formen part de la nostra 
devoció. 
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El Fill de l’home
ha vingut a buscar i a salvar 

allò que s’havia perdut.

Lc,19,1-10

CULTES

DIUMENGE XXXI 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.

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, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

TOTS SANTS. L’horari de les misses serà igual 
que el dels diumenges.

COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS.
La missa en commemoració de tots els fi dels 
difunts es farà dimecres dia 2 de novembre, a 
les 8 del vespre.

ECONOMIA. Dijous dia 3 de novembre, a les 7 
de la tarda, reunió d’aquesta comissió.

MATINAL A LA COVA DE MANRESA. Seguint 
amb les activitats del cicle ignasià, la comissió 
de Fe i Cultura ha organitzat per dissabte 12 de 
novembre una visita matinal a la Cova de Man-
resa on es podran visitar els mosaics de Marko 
Rupnik. També hi haurà una estona de pregària. 
Preu: 8€. Preu jubilats: 5€. Preu autocar: 15€. 
Sortirem de la Plaça Marcet, a les 9 del matí. Tor-
narem a l’hora de dinar.  Podeu apuntar-vos al 
despatx parroquial abans del dia 7 de novembre.

ARXIU-MUSEU. Des de l’Arxiu-Museu de la 
parròquia hem pensat que, com a parròquia Ma-
riana, podríem fer un recull de postals o estam-
pes de la Mare de Déu sota diferents advocaci-
ons. Quan els feligresos visitin algun santuari o 
església de qualsevol lloc local, nacional o es-
tranger agrairíem que ens facin arribar imatges 
de la Mare de Déu i així el nostre arxiu comptaria 
amb una bona col·lecció de postals i estampes 
d’arreu del món.


