
 

 

BONES PARAULES…I FRASES BONIQUES… 
...es poden pronunciar per afalagar, enganyar i enganyar-se un mateix, o per 
expressar bons desigs i bons propòsits que a vegades no es compleixen. 
Però per a Déu el que compta no és el que diem sinó el que fem. 
   En sentir la predicació de Jesús, molts publicans i pecadors que buscaven 
la felicitat per camins equivocats, escoltaren la seva paraula i es 
convertiren. Al mateix temps, molts complidors de la llei, ben convençuts 
que el més important és guardar les formes exteriors, eren insensibles i 
impermeables a qualsevol predicació. Aquests persistiren en la seva 
mediocritat, en la seva falsa seguretat i no es van voler convertir. Jesús els 
diu que mereixen passar al darrera.  
   També hi ha en el nostre temps, 
persones que s’anomenen cristians i 
creients i diuen moltes i bones paraules 
i no fan res. Però el que compta per a 
Déu no és el dir, sinó el fer el bé: tenir 
una conducta recta manifestada amb 
actitud de servei als germans. Tan si 
diem: “sí” a Déu com si diem  “no”, si 
no complim, obrem malament. Déu 
espera pacientment la nostra conversió 
i s’alegra en veure-ho. 

Que sota cada paraula teva  
hi hagi un gest d’amor als 

germans i a Déu. 
CONFIRMACIONS: 
Diumenge passat varen rebre la Confirmació 24 joves de la Parròquia. 
El Sr. Bisbe el va felicitar pel seu compromís i per la responsabilitat a 
preparar-se durant l’any, i en especial aquest darrers dies. Els convida 

a continuar treballant a l’Institut i a casa amb la joia de ser a la vinya 
del Senyor col·laborant amb Ell. Els regalà els 4 Evangelis i els 
recomanà llegir-ne un tros cada dia perquè els acompanyés en el seu 
creixement humà i espiritual, guiats per la força de l’Esperit Sant que 
rebien en el sagrament de la Confirmació. 

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. 

2 OCTUBRE: FESTA DELS ÀNGELS CUSTODIS. 
Àngel vol dir enviat. Els àngels són éssers espirituals creats per Déu 
que fan d’intermediaris entre Ell i nosaltres. Ens comuniquen 
missatges, ens guien en el nostre camí, ens protegeixen i ens 
afavoreixen. La veneració i afecte que tinguem envers ells és una 
lloança i agraïment al Creador. L’Hospital de Puigcerdà té com a 
titulars els Àngels Custodis i el dia 2 d’Octubre celebrem la seva festa. 
La Missa serà a les 12:00h. 

CATEQUESI. 
Cada any en començar el curs escolar, convidem als infants, joves i als 
seus pares a apuntar-se a la Catequesi Parroquial a fi de conèixer i 
estimar més Jesucrist i el seu missatge. Aquest any, donada la situació 
en que vivim, i d’acord amb les recomanacions del Bisbat ESPEREM. 
Tan aviat com les circumstàncies ens permetin respirar amb més 
seguretat per a tots, ens posarem en contacte amb vosaltres a través de 
les escoles o per correu.  
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