
Celebració ecumènica del temps de la creació. En el 

següent enllaç podeu visionar aquesta pregària que va tenir 

lloc el passat 3 d’octubre a la Sagrada Família, en la qual va 

intervenir la Maria Bargalló: 

https://livestream.com/accounts/3246094/streamingsf1/video

s/226314600 

 
VIDA DE PARRÒQUIA 

- Del 22 al 24 d’octubre la parròquia organitza el recés 

d’Emaus per dones a la casa d’espiritualitat Mare Ràfols. 

- Ha rebut el sagrament del baptisme: Adrián Castaño 

Fernández, el dia 3 d’octubre i a la mateixa celebració ha 

rebut el sagrament de la comunió la seva germana Lucía 

Castaño Fernández. 

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

famílies, de:  

Eugeni Cabrera Sáenz (+ 5 octubre, 77 anys)  
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Diumenge XXVIII temps durant l’any (B) 

 

 

A l'octubre, mes en què comença el camí 

sinodal i se celebra la Jornada Mundial 

de les Missions, el Sant Pare aprofundeix 

en la naturalesa evangelitzadora de 

l'Església i ens crida a tots a ser, 

deixebles missioners, en la vida 

quotidiana, a la feina del dia a dia, donant 

testimoni de la trobada amb Jesús i vivint 

amb gust de l’Evangeli. Aquesta missió a 

la qual tots els batejats som cridats, se 

centra, sobretot, en "estar disponibles a la 

seva crida i viure units a el Senyor, 

deixant-nos guiar sempre per l'Esperit 

Sant, una crida a caminar junts, com 

"Poble de Déu pelegrí i missioner", que 

convida a homes i dones a deixar-se 

"moure" per Crist i donar així testimoni 

d'una vida que contagiï els altres, que 

atregui sense obligar ni exigir, que cada 

testimoni de vida sigui una crida a  



l'admiració, i l'admiració cridi al fet que altres es preguntin: 

"¿com és possible que això sigui així?" o "¿d'on li ve a 

aquesta persona l'amor amb què tracta a tots, l'amabilitat, el 

bon humor?". Ser missioner és buscar i fomentar la trobada 

personal, cara a cara, de persona a persona. Es tracta de viure 

a prop de Jesús, en la trobada amb els altres: "si Crist t'atrau, 

si et mous i fas les coses perquè ets atret per Crist, altres ho 

notaran sense esforç. No hi ha necessitat de demostrar-ho, i 

molt menys d'exhibir-lo", es tracta d'encarnar l'Evangeli en 

la vida quotidiana. Un foc que encén un altre foc. 

Per una Església sinodal. Aquest cap de setmana 9 i 10 

d’octubre té lloc a Roma l’obertura de la XVI Assemblea 

General del Sínode dels Bisbes amb el lema “Per una 

Església sinodal: comunió, participació i missió”. 

El Sínode dels Bisbes és una eina per impulsar l’Església en 

el seu camí de seguiment i anunci de Jesús. Els sínodes dels 

darrers anys tenien una durada d’unes tres setmanes durant 

les quals una representació de bisbes tot el món elaboraven 

unes propostes i, en acabat, el Papa redactava un document 

adreçat a tota l’Església.  

El Sínode que està a punt de començar tindrà un format nou. 

La novetat rau en que, abans de la reunió dels bisbes, hi 

haurà una gran consulta a nivell mundial. D’octubre del 2021 

a abril del 2022 es durà a terme una àmplia escolta i 

discerniment en els diferents bisbats de tot el món implicant 

pastors i fidels. Després, durant el 2023 els encontres seran a 

nivell continental i, finalment, els bisbes es reuniran a 

l’octubre del 2023. 

El proper diumenge 17 d’octubre a les 18h tindrà lloc 

l’obertura de la fase diocesana del Sínode a la catedral de 

Sant Feliu amb la celebració de l’Eucaristia presidida pel 

bisbe Agustí. 

El Rosari. El mes d'octubre, i especialment el dia 7, està 

dedicat a la Mare de Déu, en la seva advocació de nostra 

Senyora del Roser. Resar el Rosari és com portar deu flors a 

Maria en cada misteri. És una manera de repetir-li moltes 

vegades el molt que la estimem. L'amor i la pietat no es 

cansen mai de repetir amb freqüència les mateixes paraules, 

perquè sempre contenen alguna cosa nova. Si ho resem cada 

dia, la Mare de Déu ens omplirà de gràcies i ens ajudarà a 

arribar al Cel. Maria intercedeix per nosaltres els seus fills i 

no ens deixa de premiar amb la seva ajuda. Al resar-lo, 

recordem amb la ment i el cor els misteris de la vida de Jesús 

i els misteris de la conducta admirable de Maria: els joiosos, 

els dolorosos, els lluminosos i els gloriosos. Ens fiquem en 

les escenes evangèliques: Betlem, Natzaret, Jerusalem, l'hort 

de les Oliveres, el Calvari, Maria a peu de la creu, Crist 

ressuscitat, el Cel, tot això passa per la nostra ment mentre 

els nostres llavis preguen. 


