
 
 

 

TREBALLAR PER A DÉU. 
Els cristians ens sentim cridats a col·laborar en els plans de Déu per a 
construir un món més ple de pau, de justícia i d’amor. De vegades se’ns 
oblida i actuem com si treballéssim per a nosaltres buscant èxits pastorals, 
fruits immediats, esperant el reconeixement humà i un premi diví. Conviuen 
amb nosaltres germans que treballen menys... Què passaria si  a la fi dels 
temps tots rebéssim la mateixa paga? 
Jesús ens ho explica: Déu surt a buscar obrers a l’hora que Ell vol. Per què? 
No ho sabem! Però alegrem-nos veient com ha pensat en nosaltres i ens ha 
vingut a cridar a primera hora. Com a bons germans hauríem de desitjar que 
anés a cercar tots els altres germans ni que fos per un moment i recordar que 
no treballem per a nosaltres sinó per a Déu. 
Per molt que em fatigui, mai podré 
comprar la meva salvació, per això no 
he de mirar el que he fet jo, el que he 
guanyat jo, el que em mereixo jo... sinó 
alegrar-me en comprovar com la pau, 
l’amor, el perdó, la misericòrdia de Déu 
va augmentant en el món. El meu pre-
mi, paga, èxit i felicitat ha de ser sentir-
me col·laborador de Déu, al que mai  no 
podré tornar amb justí-cia el que Ell ha 
fet per mi.  
  

Treballa i estima per 
amor, 

no per a una 
recompensa. 

24 SETEMBRE: FESTA DE LA MERCÈ. 
Aquest any, coincidint en Diumenge, celebrem la festa de la Mare de Déu 
de la Mercè, redemptora de captius, Patrona dels Mercedaris i de la diòcesi 
de Barcelona. Segons al tradició, l’Ordre dels Mercedaris per a la 
redempció dels captius fou inspirada per la Mare de Déu a Sant Pere 
Nolasc, a Sant Ramon de Penyafort i al rei Jaume I. Demanem a la Verge 
el seu ajut per a no caure en captivitats que destrueixen la nostra persona i 
el nostre amor a Jesucrist i als germans. Felicitem a tots els qui la tenen i 
la senten com a patrona. 

NOVENA ALS ÀNGELS CUSTODIS. 
Els Àngels Custodis són els titulars de la capella de l’Hospital. A partir 
d’avui, durant 9 dies, ens reunirem a les 19:00h. a la capella de l’Hospital 
per a recordar i agrair l’ajuda que Déu ofereix al seu poble i a la nostra 
Parròquia a través dels seus àngels. També li demanarem que amb la seva 
providència i amb la seva bondat ens continuï guiant i protegint avui i 
sempre. El dia 2 d’Octubre, dia de la seva Festa celebrarem la Missa a les 
12:00h. a l’Hospital. 

SAN MIQUEL ARCÀNGEL. 
El dia 29 celebrem la festa del arcàngel S. Miquel. El seu nom vol dir: Qui 
com Déu?. El Senyor li ha confiat una missió molt important en la Historia 
de la Salvació. Defensar-nos dels enemics. Encomanem-nos a la seva 
força i a Déu que ens l’envia.. 

MES D’OCTUBRE: MES DEL ROSARI. 
Tradicionalment el mes d’octubre és el mes del rosari. Cada dia abans de 
la Missa vespertina el resem. La devoció a Maria ens acosta a Jesús. Que 
aquest octubre la Mare de Déu reculli moltes pregàries nostres i ens faci 
sentir més la força i l’amor del Crist. 

COMENÇA LA CATEQUESI. 
La primera setmana d’Octubre comença la catequesi: La catequesi 
pretén fer ressonar el missatge de Crist en el cor dels infants i joves. 
Pares, avis, mestres, sacerdots, religiosos... tots els cristians tenim el 
deute de ser altaveus de l’amor de Déu a tothom. Aprofitem a 
ensenyar i educar als petits en la fe. Moltes de les coses que s’apre-
nen de petit ho guardaran per tota la vida. Els desitgem la força i 
l’alegria de sentir-se acompanyats i guiats per l’Esperit de Déu.
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