
 

 

Senyor , feu que hi vegi! 

Un cec assegut vora el camí sent que passa Jesús, la gràcia, 
la salvació, l’oportunitat de sortir de les tenebres. La seva 
pregària és la veu de la fe. Com que la fe és intensa, 
l’oració es converteix en un crit, dirigit al cor de Déu i 
sense prejudicis de l’ambient que el vol fer callar. 
Jesús pregunta: Què puc fer 
per tu? “Senyor, feu que hi 
vegi!” - li diu Bartimeu. La 
paraula poderosa del Crist, 
autor de la nova creació, li 
dóna la vista i li obre els ulls 
de l’esperit per a veure Déu. 
El cec ha descobert en Jesús 
la LLUM. Ja que ha rebut 
aquesta gràcia se sent 
compromès a seguir-lo en el 
seu CAMÍ, en el seu estil de 
vida i es fa deixeble.  

“Jesús,Fill de David, compadiu-vos de mi, il·lumineu-me 
perquè us pugui reconèixer i seguir cada dia”. 

24 OCTUBRE: DOMUND. 
Avui és el dia en que l’Església Universal prega i demana ajuda pels 
missioners també amb la teva col·laboració econòmica. El lema d’aquest 
any és “Explica el que has vist i sentit”. La teva pregària és molt important 
i el teu donatiu també, que també unit al dels altres germans, faran possi-
ble augmentar la fortalesa dels missioners i les activitats que porten a ter-
me. La diada del Domund vol ser una crida a la responsabilitat de tots els 
cristians en la evangelització. Donem suport als que fan conèixer el mis-
satge de Crist sobre tot en els llocs on encara no ha arribat o s’ha perdut.  

HA COMENÇAT LA CATEQUESI. 
La setmana passada va començar la Catequesi. Aquest any amb una mica 
de retràs i amb totes les precaucions necessàries. Divendres començarà la 
Catequesi de Confirmació. Agraïm als centres escolars de la Vila la seva 
disponibilitat, i la seva col·laboració en deixar-nos els locals per a fer la 
catequesi. Animem als pares que són els primers catequistes a treballar 
conjuntament amb els seus fills perquè coneguin, estimin i se sentin 
estimats per Jesús. 

28 D’OCTUBRE: SANTS SIMÓ I JUDES TADEU,  
St. Judes i Sant Simó van sofrir martiri a Pèrsia, on havien predicat 
l’Evangeli. Simó, l’anomenat “zelota”, podia haver pertangut al grup jueu 
més intransigent que s’oposava amb totes les forces a la dominació 
romana. Judes Tadeu és un dels Apòstols que esperen l’Esperit Sant (Actes 
1,13). Una breu carta del Nou Testament du el seu nom. La tradició 
l’invoca com a patró de les causes difícils. En celebrar la seva festa els hi 
demanem la seva intercessió. 

29 OCTUBRE: SANT NARCÍS. 
Girona venera Sant Narcís com a bisbe d’aquesta ciutat i màrtir sota la 
persecució de Dioclesià alo s. IV. S’han perdut els detalls de la seva vida i 
del seu martiri amb les invasions àrabs. Es conserva la tradició del dia en 
que es celebra la seva festa: El 29 d’octubre. Segurament havia sigut un 
home d’estudis i com els altres eclesiàstics hauria après lletres, 
humanitats, filosofia i teologia. Diu la tradició que ell i el seu diaca Fèlix 
van anar a predicar a Alemanya on convertiren a la que després seria Santa 
Afra. De retorn a Girona animà i enfortí la fe dels seus ciutadans. Un dia 
mentre celebrava la missa fou assassinat per un grup de sicaris. L’abat 
Oliva en un sermó sobre Sant Narcís deia que si Roma meresqué tenir el 
príncep dels apòstols, Pere, Girona meresqué tenir la flor del Paradís, 
Narcís, com a mestre de la pròpia.
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