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PROPÒSITS DE COMENÇAMENT DE CURS 

 
A començament de curs és un bon moment per a fer  propòsits. A final de 

curs, un bon moment per a revisar-los. Nosaltres, els parroquians, a 

començament de curs, també ens hem d’acostumar a fer propòsits per a 

cuidar i fer créixer la nostra vida cristiana i, a final de curs,  preguntar-nos 
sincerament si els hem complert. Pensant en tot això se m’ha acudit 

d’escriure deu bons propòsits per a aquest curs que comencem. No estaria 

pas malament que, al llarg del curs, féssim l’esforç de complir-ne alguns.  

 
1. Intentar de no passar per alt la missa del diumenge i participar-hi 

de manera conscient, activa i plena. En la missa hi ha silencis, 

respostes, cants, moments per escoltar, per pregar.. Fem-ho, 

doncs,  ben fet.  

2. Buscar una estona cada dia per a parlar amb Déu, per pregar. 
Donar gràcies a Déu, lloar-lo, adorar-lo, fer pregària de petició... 

hauria de ser una cosa habitual en nosaltres.  

3. Oferir-se per fer de lector alguns diumenges, si em veig en cor de 

fer-ho i em sembla que ho puc fer bé.       
4. Obrir el llibre de l’evangeli, llegir-lo a poc a poc i amb atenció, 

fer-hi pregària.  

5. Ser generós quan es demani d’ajudar econòmicament Càritas, 

Mans Unides, les Missions o sorgeixi alguna necessitat urgent i 
imprevista. 

6. Esforçar-se a donar testimoni de la fe, amb la paraula i 

l’exemple, a casa, en el treball, davant els amics... 

7. Visitar els malalts que coneixem, pregar per ells i per als qui en 

tenen cura.      
8. Millorar la relació amb les persones que ens envolten: familiars, 

veïns, companys de feina...  

9. Participar en les celebracions de la penitència d’Advent i 

Quaresma. Déu ens hi concedeix el perdó i la pau pel ministeri de 
l’Església. 

10. Entrar a l’església en silenci i evitar, tant com es pugui, de 

parlar-hi innecessàriament; l’església és un lloc per estar en 

actitud de recolliment, de silenci i de pregària. 
 

Són deu propòsits. Són aquests i podrien ser perfectament uns altres. 

Cadascú es pot fer la seva pròpia llista. L’important és que hi pensem, 

que, a començament de curs i ens diguem a nosaltres mateixos: “Aquest 
curs, jo em comprometo a...” 

 

      

El mossèn 

 



 

 

 

INTENCIONS DE MISSES 
 

Dissabte, dia 24: Maria Mercedes Ferrer, Vda. de Messa, en acció de 

gràcies; diumenge dia 25: per Víctor Messa (pare) i Víctor Messa 

(fill), difunts; dijous, dia 29: per Víctor Messa (pare) i Víctor Messa 
(fill), difunts; 

Octubre: dissabte, dia 1: per Víctor Messa (pare) i Víctor Messa 

(fill), difunts; diumenge, dia 2: per Miquel Arumí i Riera i Jaume 

Morera i Blancafort, difunts. 
 

INFORMACIONS 

 

INSCRIPCIÓ A LA CATEQUESI D’INICIACIÓ CRISTIANA 

D’INFANTS: Durant aquest mes de setembre és el moment de fer les 
inscripcions a la catequesi. Per tant, els pares dels nens i nenes que 

desitgeu que el vostre fill faci catequesi, passeu, si us plau per la rectoria 

a inscriure’ls. Els nens i nenes hauran de comprar un catecisme i un 

quadern d’activitats que, tots dos junts, tenen un preu de 18,00 euros.  
 

DIA 1 D’OCTUBRE, COMENÇA LA CATEQUESI PER ALS QUI ES 

PREPAREN PER A LA CONFIRMACIÓ: Cada primer i tercer dissabte de 

mes els nois i noies que es preparen per a rebre el sagrament de la 
confirmació es trobaran a la rectoria, de 4 a 5 de la tarda, per a fer la 

sessió de catequesi. A més de fer els temes propis d’aquest curs de 

catequesi: els sagraments, les benaurances, ser testimonis, etc. es lliurarà 

a cada noi i noia el catecisme per als joves, l’anomenat “YOUCAT”, un 
catecisme especialment pensat i escrit de cara als joves i per a ser 

utilitzat pels joves. El sant Pare ha escrit el pròleg d’aquest catecisme i, 

entre altres coses, diu als joves. “Heu de saber el que creieu; heu de 

conèixer la vostra fe amb la mateixa precisió amb què un especialista 

d’informàtica coneix el sistema operatiu d’un ordinador; heu de conèixer-
la com un músic coneix la seva partitura; sí, heu d’estar molt més 

profundament arrelats en la fe que la generació dels vostres pares, a fi de 

poder resistir amb força i decisió els desafiaments i les temptacions del 

temps present”.  
 

HORARI DE MISSES: Tornem  a l’horari normal: el dissabte a les 19,30; 

el diumenge, a les 12 del migdia; i els dies feiners només hi haurà missa 

el dijous a les 19,35; abans, a les 19,15 es resarà el sant Rosari. Els altres 
dies: el dilluns, el dimarts, el dimecres i el divendres, a les 19,15, es 

resarà el sant Rosari, es proclamarà la Paraula de Déu i distribuirà la 

Sagrada Comunió.  

 

 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 10,00 euros. Fins el dia 

d’avui s’han recollit: 9.816,28 euros. Moltes gràcies. 


