
El passat 24 de setembre, al cinemes Balmes Multicinemes, 

BO, de Barcelona, es va estrenar La pel·lícula "Claret", que 

explica les principals etapes vitals sant Antoni Maria Claret, 

el religiós català que va fundar la Congregació dels 

Missioners Claretians, rodada amb motiu del 150 aniversari 

de la seva mort i després d'un any de retard per culpa de la 

pandèmia.  

********************************* 

- Han rebut el sagrament del baptisme 3 infants: Martina 

Gaya Guadalupo, Nil Pladevall Esteve, Joan Mateo 

Guirado Valdez. 

- Hem celebrat les exèquies, tot donant el condol a les 

famílies de:  

Ramón Calvo Polo  ( + 21 setembre, 91 anys),  

Francisco Culla Marco ( + 23 setembre, 77 anys) 

Francisca Madrona López (+ 24 setembre, 85 anys). 
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A la nostra infància, molts de 

nosaltres, hem après a sil·labejar 

les primeres oracions, de la mà 

dels nostres pares i avis. Uns 

pares que ens van ensenyar a 

recitar les oracions abans d'anar a 

dormir, i on, nosaltres en la nostra 

innocència, recitaven confiats, a 

Aquell al qui en adreçaven:  

JESUS. L’hàbit de l'oració des de 

petits, fa que la nostra fe creixi.  

Sense la fe, algunes 

circumstàncies de la nostra vida, 

no haguéssim pogut superar-les. 

Resar i educar a resar és la tasca 

essència de l'Església, transmetent 

de generació en generació la 

llum de la fe amb l'oli  



 

de l'oració. Sense aquesta llum, no podrem veure el 

camí per evangelitzar, no podrem veure les cares 

dels germans al que apropar-se i servir, sense la fe, 

tot cau, i sense la pregària, la fe s'apaga ... Per això 

l'Església, que és casa i escola de comunió, és casa i 

escola de pregària. La vida cristiana no està exempta 

de moments de crisi i dificultats. Ho veiem en el 

testimoni dels sants, en les proves que van haver 

d'afrontar. Però ells ens ensenyen que el secret per 

seguir caminant en la fe és la força de l'oració, ja que 

gràcies a ella van poder perseverar i sostenir a altres 

en el seu pelegrinatge. Seguim el seu exemple, i 

tinguem en compte que quan el Maligne vol 

combatre l'Església, el primer que fa és tractar 

d'impedir que resem, per apagar en nosaltres la llum 

de la fe. No deixem apagar la nostra fe, l’oració es la 

força més gran del cristià, sense ella, seriem ovelles, 

sense pastor. (extret de la catequesi de l’oració del 

papa Francesc). 

L’Oració és la millor arma que tenim, és una clau 

que obre el Cor de Déu (Pare Pio) 

 PODEM SER SANTS O SANTES? 

La resposta es sí, com a cristians estem cridats a la 

santedat, un camí que comença amb el nostre bateig. Que 

significa ser sant? La resposta és clara: semblar-se a 

Jesucrist en tot: pensaments, sentiments, paraules i 

accions. El tret més característic de la santedat és la 

caritat (estimar Déu sobre totes les coses i el proïsme com 

a un mateix), que informa totes les virtuts: humilitat, 

justícia, laboriositat, castedat, obediència, alegria... És 

una meta a la qual estan cridats tots els batejats, i que 

s'assoleix només en el Cel, després de lluitar tota la vida, 

comptant amb l'ajuda de Déu.  

VIDA DE PARRÒQUIA 

El proper  Dissabte 9 octubre a les 11h al  pati de la 

parròquia de Sant Miquel, hi haurà REUNIÓ 

INFORMATIVA, de  primer curs de catequesi de Primera 

Comunió, adreçada a les famílies que estiguin interessades 

en que els seus fills facin aquest primer curs de preparació. 

ESTRENA DE LA PEL.LICULA “CLARET” 


