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“TOTS  QUEDAREN   PLENS     DE   L’ESPERIT   SANT” 
 

Aquest ha estat el lema pastoral del santuari de Montserrat per aquest any, i en fer ara la 
nostra romeria el diumenge vinent, ens pot ajudar aquest escrit a pensar-hi tant els que hi 
aniran com els que ens quedem a casa, perquè ens pot ser profitós per a tots. 
 
“La figura de la mare de Jesús en l’obra de la redempció, és l’element catalitzador que prenem 
per a fer un aprofundiment comunitari en la identitat cristiana de tot fill de Déu, inserida en 
Crist i plena de l’Esperit Sant.... 
És en aquesta casa nostra comuna que és l’Església on, en la pregària i en la vida de 
comunitat, sota l’esguard de Maria, som omplerts sempre de nou de l’Esperit Sant. 
 
Contemplar  i venerar la figura de la Mare de Déu dins l’Església convida a aprendre d’ella a 
ser comunitat que prega; aquesta és una de les notes essencials de la comunitat cristiana 
apuntada ja en el llibre dels Fets dels Apòstols. Maria ens ensenya a pregar  no només per 
demanar a Déu per un mateix o per les necessitats dels altres, sinó que obra el nostre cor 
sobretot a la lloança i a l’agraïment;...i a saber mirar i veure la pròpia vida i la història en mans 
de Déu. Maria, per mitjà de la seva presència maternal en els santuaris dedicats a ella,  
comparteix la història de cada poble que ha rebut l’evangeli i entra a formar part de la seva 
identitat. Acull amb tendresa als visitants i pelegrins que a ella s’adrecen cercant l’alegria 
d’una fe renovada i la força guaridora de la tendresa de Déu que obren la pròpia identitat a la 
construcció solidària d’un món més just segons l’evangeli. 
 
Pujant a Montserrat, a la casa de la mare de Déu, tots els romeus són convidats a creuar el 
llindar de la contemplació de la Paraula amb un cor ben disposat  per reviure la força i la 
tendresa de l’Esperit Sant que, en omplir-nos de nou de la seva gràcia, ens impulsa a 
l’evangelització joiosa del Regne de Déu, tant en els pobles com en les grans ciutats, per mitjà 
de la caritat i de la lloança. 
 
Que Santa Maria, estrella de la nova evangelització, ens ajudi a resplendir en el testimoni de 
la comunió, del servei, de la fe ardent i generosa, de la justícia i de l’amor als pobres, perquè 
l’alegria de l’evangeli arribi d’un cap a l’altre de la terra i cap perifèria no sigui privada 
d’aquesta llum.” 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMENTARIO AL  EVANGELIO DE HOY: Mc 13,24-32 

 
Poco a poco iban muriendo los discípulos que habían conocido a Jesús. Los que quedaban, 
creían en él sin haberlo visto. Celebraban su presencia invisible en las eucaristías, pero 
¿cuándo verían su rostro lleno de vida? ¿cuándo se cumpliría su deseo de encontrarse con 
él para siempre? 
 

Seguían recordando con amor y con fe las palabras de Jesús. Eran su alimento en aquellos 
tiempos difíciles de persecución. Pero, ¿cuándo podrían comprobar la verdad que 
encerraban? ¿No se irían olvidando poco a poco? Pasaban los años y no llegaba el Día 
Final tan esperado, ¿qué podían pensar? 
 
El discurso apocalíptico que encontramos en Marcos quiere ofrecer algunas convicciones 
que han de alimentar su esperanza. No lo hemos de entender en sentido literal, sino 
tratando de descubrir la fe contenida en esas imágenes y símbolos que hoy nos resultan tan 
extraños. 
 

Primera convicción. La historia apasionante de la Humanidad llegará un día a su fin. 
El «sol» que señala la sucesión de los años se apagará. La «luna» que marca el ritmo de los 
meses ya no brillará. No habrá días y noches, no habrá tiempo. Además, «las estrellas 
caerán del cielo», la distancia entre el cielo y la tierra se borrará, ya no habrá espacio. Esta 
vida no es para siempre. Un día llegará la Vida definitiva, sin espacio ni tiempo. Viviremos en 
el Misterio de Dios. 
 
Segunda convicción. Jesús volverá y sus seguidores podrán ver por fin su rostro 
deseado: «verán venir al Hijo del Hombre». 
El sol, la luna y los astros se apagarán, pero el mundo no se quedará sin luz. Será Jesús 
quien lo iluminará para siempre poniendo verdad, justicia y paz en la historia humana tan 
esclava hoy de abusos, injusticias y mentiras. 
 
Tercera convicción. Jesús traerá consigo la salvación de Dios. 
Llega con el poder grande y salvador del Padre. No se presenta con aspecto amenazador. El 
evangelista evita hablar aquí de juicios y condenas. Jesús viene a «reunir a sus elegidos», 
los que esperan con fe su salvación. 
 
Cuarta convicción. Las palabras de Jesús «no pasarán». 
No perderán su fuerza salvadora. Han de de seguir alimentando la esperanza de sus 
seguidores y el aliento de los pobres. No caminamos hacia la nada y el vacío. Nos espera el 
abrazo con Dios.                              José Antonio Pagola 
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE:14 20h MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:15 11h.

13h. 

 

DILLUNS:16 20h Pepita Jiménez, Josep Pla i Josep  Ibáñez. 

DIMARTS:17 20h  

DIMECRES:18 20h Meritxell Pagès i Secall (1er. aniv.) 

DIJOUS:19 20h  

DIVENDRES:20 20h Anna-Maria  Andreu  Navarro 

DISSABTE:21 20h  

DIUMENGE:22                11h 

13h. 

 

difunts família Junquera-Ezquerra; 

Alfredo Vilarroya Carreras. 









REUNIONS 
DIJOUS dia 19, a les 10h. grup de “Nostra Dona”. 
 
BAPTISMES 
Aquest dissabte ha rebut el baptisme:  Lia Araez Caba  Donem-ne. gràcies a Déu. 


ROMERIA  A  MONTSERRAT 
La farem el proper 22 de Novembre. Per inscripcions al despatx parroquial.  
El  preu  total  és  de  40€. Dimarts dia 17 serà l’últim dia per apuntar-vos. 
 

LOTERIA DE NADAL  
Podeu disposar dels talonaris o participacions del sorteig de Nadal. 
Adquiriu-los al despatx parroquial. 
  
CONCERT D’ORGUE 
El dissabte, dia 21, a les 18h. podrem recrear les nostres oïdes i sentiments amb el concert 
d’orgue interpretat pel mateix organista que va interpretar el concert de la inauguració, ara fa 
10 anys. En Bernat Bailbé i Cristau.  Aportació voluntària 5 € 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars dels difunts: Na Teresa Botinas Gamisans, Na Rosario Martin Sotillo, Na 
Santa Marín Villena, N’Eduardo Garcia López, En Joan Domenech Moneo i Na Maria Esteva 
Rius.  Desitgem que els  difunts gaudeixin  de la Vida per sempre en la casa del Pare. 
 

 

AVUI COL·LECTA PER A GERMANOR 
 

 

 
10è ANIVERSARI 

   DEL  NOSTRE  ORGUE 
PARROQUIAL 

2005 – 2015 
 
 

  ULTIM  CONCERT 
 
 

Dissabte dia 21 de Novembre a les 6 de la tarda: 
Bernat Bailbé i Cristau 

 

 


