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Diumenge XXVIII durant l’any 

11 d’octubre de 2020 

“EN TOT, ESTIMAR I SERVIR” 

Q uan entres per primera vegada 
a una església on no hi sols 

anar t'adones de la identitat d'aque-
lla comunitat pel tarannà dels vo-
luntaris que participen en les cele-
bracions i per com acullen a les 
persones noves. A la nostra parrò-
quia aquest és un punt fort. Tenim 
un carisma d'acollida que ha anat 
passant de generació en generació i 
és molt bonic veure com, en els 
temps de prova, ens mantenim fi-
dels en aquesta vocació i fins i tot 
creixem. Ja portem més de mig any 
de Covid i les circumstàncies ens 
han portat a multiplicar-nos en 
nombre i en dedicació.  

La nostra resposta, el nostre "Sí" 
al servei ha obert les portes del 
nostre cor per a que l'Esperit Sant 

actués en nosaltres i hem de donar 
gràcies a Déu per tants fruits. Tant 
els visibles com els invisibles. Per-
què el servei té molts gestos visi-
bles (l'ordre, la neteja, la música, 
les lectures...) però molts d'altres 
que són subtils i és que el servei és 
una actitud que neix de l’amor i que 
tots podem manifestar en un con-
sell, una mirada de complicitat, una 
salutació amable, una pregària d'in-
tercessió per algú que sabem que 
ho necessita.  

Tot això està en l'ADN de la nostra 
comunitat i cadascú en la mesura 
de les seves possibilitats fa la seva 
aportació. Gràcies a tots per –com 
pregava Sant Ignasi– estimar i ser-
vir en tot.  

Mn. Emili Marlés 

>> Dilluns dia 12, la Mare de Déu del 
Pilar: celebrarem la Missa a les 9h, 
a les 11h (en castellà) i a les 20h. 
 

>> Diumenge 18 d’octubre a les 18h: 
Ordenació sacerdotal de Mn. Àlex 
Serra a la Catedral de Terrassa. (la 
podreu seguir a través de la nostra 
web on penjarem el link del canal 
de youtube del Bisbat de Terrassa). 

>> S’ha creat el 
grup de joves de 
+25 per créixer en 
la fe i ampliar 
amistats. Es tro-
ben els dissabtes 
per formació (cada quince dies) i a 
l’Adoració dels dilluns. Uneix-te al 
grup de whattsapp o convida qui 
vulguis a sumar-s’hi. 



DISSABTE 10 9:00 Família Albareda 

Jové. 19:00 Mª Rosa Mas Martí.  

DIUMENGE 11 9:00 Ernest i Helena 

(esposos). 11:00 Mª Teresa Pastor 

(1r mes) // Wilson Hermógenes 

Arboleda. 12:00 Filomena Miró 

Barbens. 13.15* 19.00* 20.30* 

DILLUNS 12 M.D. DEL PILAR 9:00 Jo-

sep i Mercè (esposos). 11:00* 

20:00 Ramón Boix Molinos i Tuni 

Fernández // Rosa Maria Galindo. 

DIMARTS 13 9:00* 20:00 Difunts de 

la setmana. 

DIMECRES 14 9:00 Doru i Teresa 

Pujol. 20:00* 

DIJOUS 15 9:00 Eusebi Puig i Tere-

sa Arqué (esposos) // Mª Teresa 

Parcerisses Miret. 20:00 Jesús 

Mayorga. 

DIVENDRES 16 9:00 Mari Berta Cer-

velló. 20:00* 

DISSABTE 17 9:00 Adelina i Miquel 

Cabanas. 19:00 Teresa Peña Cas-

tilla  // Carme i Ricardo (5è aniv). 

>> Dijous 15 d’octubre a les 20.30h: 
Formació d’adults a càrrec  de Mn 
Emili Marlés sobre “Adam i l’enc-
arnació de Jesucrist”. Dins del pro-
grama d’Adoració i formació per a 
adults dels dijous. 

>> Per agendar! La propera trobada 
del grup de lectura de l’encíclica 
Laudato Si’ serà el dimarts 3 de no-
vembre a les 20.30h. Reflexionarem 
sobre els capítols I i II, prèviament 
llegits de forma individual, a casa. 

PREGUEM PELS NOSTRES GERMANS DIFUNTS:  

† Electra Gallardo Palos (91)    † Carmen Roig Junyent (2n. aniv) 

† Carmina Castillo Moreno (85)      † Emilia Cordero Rangel (93) 

Dimarts celebrarem la Santa Missa per a ells 

17 d’octubre:   

Elisabet LOLO XERCAVINS i Ignacio GALOBART LLIMÓS 

Bruno COLOMER SACRISTAN i María VEGA SEDÓ 


