
 

 

FE I SERVEI. 
 A mesura que els apòstols van seguint Jesús aprenen les 
exigències del deixeble; i poc a poc les seves peticions van essent 
cada vegada més nobles. Ara ja no demanem ni càstigs pels 
enemics, ni els primers llocs, ni honors, ni riqueses, demanem al 
Senyor que els augmenti la fe. Els petits fracassos que 
acompanyen tota activitat humana poden provocar la temptació 
del desànim i de l’abandó però també poden fer-nos més humils. 
És el cas dels apòstols. Jesús escolta i valora la seva petició i ens 
ensenya la importància de la fe: 
És un do de Déu que cal demanar 
i cuidar, és com una llavor petita 
però plena de vida, capaç 
d’obtenir objectius impossibles 
als ulls humans. Aquesta fe s’ha 
de demostrar sobretot en l’actitud 
d servei. Qui creu en Déu i es fia 
de Déu sap que el Senyor ens ha 
estimat primer i ens ha servit fins 
a donar-nos la vida. Tot el que 
puguem fer per Ell o pels seus 
fills i germans nostres serà poc. 

Donem gràcies a Déu per la fe. 

Cultivem-la servint al Senyor i als nostres germans. 
AVUI: 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 avui, coincidint en 
diumenge, celebrarem la seva festa amb la missa a la capella de l’hospital  a 
les 11:00h. 

MOVIMENT PARROQUIAL SETEMBRE 2022. 
Han nascut a la vida de Déu pel Baptisme: 
Samuelle Castelli Saltos. 
Han passat a viure per sempre amb Jesucrist Ressuscitat: 
Encarna Grande Ibáñez.   Isabel Bazaga Sanguino. 
Pepita Sala Puente.   Jovita Carrera Moxó.  
Rosita Vidal Ribot.   Enriqueta Grau Soler.   
Lluís Costa Peralta.   Irene Ros Bragulat.   

COMENÇA LA CATEQUESI. 
El dia 3 comença la catequesi. La catequesi pretén fer ressonar el missatge del 
Crist en el cor dels infants i joves. Pares, avis, mestres, sacerdots, religiosos... 
tots els cristians tenim el deure de ser altaveus de l’amor de Déu a tothom. 
Aprofitem a ensenyar i educar als petits perquè ho guardaran  per tota la vida.  

4 D’OCTUBRE: SANT FRANCESC D’ASSÍS. 
Al segle XIII quan molta gent pensa en enriquir-se i fer la guerra, Déu ens 
envia aquest sant per a reformar l’Església pel camí de la pau, de la pobresa i 
de l’amor a la natura. Francesc d’Assís segueix Jesús deixant tot el que té i es 
fa ric en l’amor a Déu. El seu missatge i els seus ideals cristians continuen fent 
llum a la societat i a l’Església d’avui.  

5 D’OCTUBRE: TÈMPORES D’ACCIÓ DE GRÀCIES. 
En finalitzar la temporada estival, després de les collites i al començament del 
curs escolar,és bo recordar l’amor i la misericòrdia de Déu Pare i demanar el 
seu favor. Per això aquesta jornada està dedicada a donar gràcies a Déu per 
tots els beneficis que ens ha concedit, i de petició perquè no ens deixi mai 
sense el seu ajut.  

7 OCTUBRE: LA MARE DE DÉU DEL ROSER 
El Papa S. Pius V instituí aquesta festa en l’aniversari de la victòria contra els 
enemics de la fe, el dia 7 d’octubre de 1571. Victòria obtinguda gràcies a la 
Mare de Déu invocada amb el rés  del Rosari. Avui tenim altres enemics que 
no ens ataquen des dels vaixells sinó des del nostre interior i des de l’ambient 
on ens trobem. Necessitem l’ajut de Maria per a ser fidels a Jesucrist. 
Encomanem-nos a la Verge durant aquest mes d’octubre resant el rosari.
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