
 

ROMERIA A MONTSERRAT 
Com teníem costum, des de fa anys, 
començarem el curs anant de 
peregrinació a Montserrat els dies 25 i 26 
de setembre. 
 
*programa d’actes 
DISSABTE 25 
-pujada nocturna a Montserrat. A les 6’30h 
trobada a l’Església de Collbató. Famílies i joves. 

-rosari (10’15h) al camí dels degotalls. Parròquies de La Palma i sant Vicenç 
-missa al cambril (12h). Parròquia de La Palma i  sant Vicenç. 
-excursió matinal a Montserrat. Famílies de la catequesis. A les 10h davant del 
funicular de Montserrat. 
-visita lliure al cambril. Dinar familiar (14h).  
-xerrada: «Acollir la diferència» (16’30h) sala de la façana del monestir. 
-pel·lícula de cinema pels infants (16’30h). 
-via crucis (16’45h). Davant de l’hotel Cisneros. Parròquia de la Palma. 
-xocolatada familiar (19h). 
-vetlla de pregària (22h). Famílies i joves. 
 
DIUMENGE 26 
-sortida amb autocars (7’15h) (15€). Parròquies de Corbera, la Palma i sant 
Vicenç. 
-Eucaristia de romeria (9’15h). 
-Salve i rebuda del pare abat (12h). 
-Dinar al sefservice (13’30h) (20€). 
-Tornada (16’30h). 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SER IMPORTANT» 
En el fragment de l’evangeli d’aquest diumenge els qui segueixen 
Jesús, els seus deixebles, viuen una baralla. Ja és ben trist discutir-se 
amb els amics, els parents o els veïns, i encara molt més trist 
enemistar-nos amb aquells que també es diuen, i ens diem cristians. 
Ens dol. Podem distanciar-nos dels cristians i seguir Jesús al mateix 
temps? L’experiència i la història ens diu que sí, tristament, però això 
també és feridor. I si pensem en el motiu de la discussió això és encara 
més trist: «Qui és el més important entre nosaltres?». És que hi ha algú 
de nosaltres que sigui més important que Jesús? Òbviament que no. És 
que hi ha algú més important que qualsevol altre? Algú diria que si, 
però per la fe diem que no. Afirmem, doncs, que tots som importants 
però a la vegada diferents. Déu ens reconeix a tots com a fills i filles 
seus. Acceptem-ho quan abans millor i ens estalviarem moltes 
discussions absurdes. El desig per part de Jesús seria el de reconèixer 
la importància de tota persona, i les diferències, que hi són, poder-les 
acollir com a veritables oportunitats per créixer. Però mes enllà del 
que sembla teòric, la proposta de l’Evangeli de Jesús passa pel que és 
concret, i per això a tots ens cal practicar l’acollida. Jesús un cop més 
explica als seus deixebles què vol dir seguir-lo. L’exemple és un infant –
de fet, els petits són els grans missatgers de Déu entre nosaltres–. Un 
infant és algú que està en ple procés de creixement. Algú important, 
cridat a ser important. Algú estimat absolutament per Déu. Algú que 
per Jesús serveix d’exemple per aquells que el segueixen. Algú que vol 
ser estimat, com tu, com jo i com tots. Siguem valents a descobrir 
l’infant amagat darrera de cada germà, de cada parent, de cada 
persona. Siguem dels qui seguim Jesús esdevenint germans de tothom, 
asserenats o cercadors incasables de la pau. Siguem dels qui no caiem 
en la temptació de veure les diferències com a motius de rivalitat o 
enemistat. Jesús ens acull a tots, i sempre. Estima la nostra innocència 
i ens demana que també nosaltres ens acollim els uns als altres, així, 
de debò, serem importants. 

Mn. Daniel Palau 

 

 



 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 18: Carme Bacarisses Jorba 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 18: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 19: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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Ajuda’ns a construir fraternitat 
 

Senyor Jesús, sabem que tots nosaltres, 
igual que els primers deixebles, 

necessitem la teva pacient i amorosa instrucció; 
per això t’agraïm per la Paraula que escoltem, 

pel Pa que ens alimenta, 
per la comunitat on vivim i celebrem la fe en família, 

per la teva presència enmig nostre 
i per haver-nos escollit com a deixebles. 

 
Dóna’ns un desig ben viu i constant 

de voler-te conèixer més profundament 
i de voler ser instruïts i guiats per tu; 
que no caiguem mai en la temptació 

de pensar que ja som prou fidels. 
 

Perdona’ns per les vegades 
que hi ha rivalitats dins la comunitat 

o que volem ser els primers i més importants; 
ajuda’ns a construir fraternitat 

i a valorar cada persona com a filla 
del teu i nostre Pare i germana nostra. 

 
Que l’Església sigui cada vegada més 

una família de germans, on l’objectiu sigui 
el servei i l’atenció mútua; 

que aprenguem a veure en cada persona 
algú que porta el teu nom, 

sabent que tu, Senyor Jesús, t’has fet germà de tots 
i recordes a tothom la dignitat que té com a fill del Pare. 
 

"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 
 


