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LA BEATIFICACIÓ DE 498 MÀRTIRS,  
UNA HORA DE GRÀCIA 

 
 

Diumenge vinent seran beatificats a Roma 498 germans 
nostres en la fe, entre ells Josep Casas Ros, seminarista de 

Barcelona, germà d’un estimat sacerdot del nostre 
presbiteri, Mn. Francesc Xavier Casas Ros. Aquestes 

beatificacions no es fan contra ningú, i són un estímul per 
la nostra vida cristiana, cosa que necessitem molt 

especialment en aquests moments en els quals la difusió 
d’una mentalitat laïcista posa en perill la reconciliació en 

la nostra societat. Els màrtirs, que moriren perdonant, ens 
disposen a viure un major esperit de reconciliació, esperit 

que no tenim la certesa que s’estigui fomentant des 
d’altres instàncies. 
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EXPOSICIÓ DE SANTÍSSIM SAGRAMENT. A partir d’avui, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, i 
cada diumenge, mitja hora de pregària i adoració silencioses davant Crist-Eucaristia. Pregària per les vocacions.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA. Dimecres vinent, 24 d’octubre, a les 10:30. La dirigirà Mn. Manel. Llegiu el text 
del revers del Full d’avui:  “Pregar sempre, sense perdre mai l’esperança". 
 

ACCIÓ CATÒLICA: El dimarts 23 d’octubre ( quart dimarts de cada mes), a les sis de la tarda començaran 
les trobades d’Acció catòlica, a la sala de la planta baixa de la rectoria.  
 

DELEGACIÓ DE PASTORAL DE JOVENTUT.  El dijous, 25 d’octubre de 20h. a 21.h., al cor de la 
Catedral de Barcelona, començarà la Escola de Pregària, aquest any sota el lema “Testimonis de l’Esperit”. El 
divendres, 26 d’octubre a les 22h., a la plaça Sant Felip Neri, comença un espai nou per a joves sota el nom 
“Estació d’enllaç”; un espai itinerant que anirà passant per diferents llocs amb diferents activitats per 
promoure l’ambient juvenil cristià amb diferents activitats: pregàries, cinefòrums, etc. 
 

JOVES, PARTICIPEU EN LA 4ª SETMANA DE CINEMA ESPIRITUAL. En aquesta quarta edició 
l’entitat es planteja una col·laboració més estreta amb SIGNIS (Asociación Mundial Católica para la 
Comunicación) El proper dia 27 a les 17.00h es projectarà “Azur y Asman”, una sessió en col·laboració amb el 
MCEC, destinada fonamentalment a nens i joves. Les projeccions tindran lloc als Lluïsos d'Horta, Carrer 
Feliu i Codina 7 i 9 de Barcelona (més informació a la web: setmanacinemaespiritual.org)  
 

L'AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL: Dimecres 24 d’octubre, a les 20.30 h. Tertúlia: Parlem de 
Sarrià, amb Jesús Mestre, Historiador i president de la   Associació Casa Orlandai. Divendres 26 d’octubre, a 
les 21 h. Recital de Cant i Guitarra,  amb  Maria Teresa Garrigosa, soprano  i  Miquel Javaloy, guitarra.  Obres 
de Mozart, Mendelsson, Morera, Guastavino i M. De Falla. Dissabte 27 d’octubre a les 22 h. i diumenge 28 
d’octubre, a les 18 h Teatre: “El tenorio en guasa”, de Nofre Llonza, pel grup de teatre “La Bambolina 
Negra”.    Direcció Jordi Recasens.  En finalitzar l’actuació panellets i castanyes per a tothom! El nostre Centre 
Parroquial necessita persones voluntàries per les activitats que s'organitzen en el teatre. Poseu-vos en 
contacte: telèfons: 93.203.97.72 / 675.56.73.93 o bé al correu electrònic: cp@parroquiasarria.net.  
 

 
 
 



“PREGAR SEMPRE, SENSE PERDRE MAI 
L’ESPERANÇA” 

 
Els dimecres, de 10:30 a 11:00 h, en acabar la missa, fem una petita Escola de Pregària. L’anomenem “Escola de 
Pregària Beat Pere Tarrés”. Fa sis anys que la vàrem iniciar de la mà de Francesca Gost, del “Verbum Dei”, a 
qui Mn. Manel li va demanar aquest preciós servei. L’any passat, juntament amb ella, hi van col·laborar 
personalment també Mn. Joan i Mn. Manel. Ara, la Francesca, per tal d’atendre la seva mare en la vellesa, ha 
hagut de tornar a Mallorca, però l’Escola continua. La llavor sembrada ha de donar el seu fruit. Per l’hora en què 
la fem només se’n poden aprofitar un determinat grup de persones. Tot amb tot,  voldríem, en aquest Full, i de 
tant en tant, ajudar tots els fidels a entrar pels camins de la pregària. L’objectiu de l’Escola és aprendre a pregar 
amb els textos de la Missa dominical. Cal recordar la magnífica afirmació del Concili: “L’Església ha venerat 
sempre les divines Escriptures com ho ha fet per al Cos mateix de Crist” (“Dei Verbum, 21). Com hem d’estimar 
la Paraula de Déu! 
 

Viure la Missa del Diumenge, ¿no ens exigeix un canvi d’actitud en relació a la manera com ens atansem a la 
taula de la Paraula de Déu?. No podem arribar tranquil·lament, com si no passés res, quan les lectures s’estan 
proclamant. Hauríem de veure-ho com una profanació. Si quan anem a combregar procurem no deixar caure a 
terra ni un fragment de la sagrada forma, i quan això passa, ens avancem de seguida, a recollir-la amb cura i 
delicadesa, igualment no ens hauríem de deixar perdre ni un sol fragment, ni una engruna, de la Paraula de Déu!  
Hi ha una manera ben pràctica i senzilla: adquirir el “Full Dominical” en entrar al temple, i llegir-ne l’Evangeli. 
Fer-ho uns minuts abans de començar la Missa per tal de preparar-nos-hi amb una primera lectura. Això ens 
ajudarà a acollir la Paraula en el nostre cor! 
 

Quan en la nostra participació en la litúrgia es produeix aquest canvi d’actitud, tot canvia: s’inicia un procés 
d’assimilació espiritual de la Paraula de Déu, que hauria de perllongar-se tota la setmana. Si la nostra escolta és 
atenta i amorosa, no caurem en la temptació de posar-nos davant la Paraula per debatre coses abstractes, discutir 
temes o simplement evadir-nos. Davant una persona que s’estima profundament van avall totes les nostres 
superficialitats, cau l’orgull, cauen les discussions inútils, les curiositats morboses. Com ens pot ajudar el llibre 
“Jesús de Natzaret” de Joseph Ratzinger – Benet XVI, ara ja traduït al català i al castellà! 
 

Alguns consells: 1) No posar-nos mai davant la Paraula de Déu sense la imploració humil de l’Esperit Sant; 2) Cal 
llegir-la i escoltar-la amb amor, des del cor; 3) Els nostres defectes de lectura són quasi sempre: la pressa, 
l’avidesa, la superficialitat; 4) Ser honestos amb la Paraula: no fer-li dir allò que no diu, per això ens cal suplicar: 
“Parla, Senyor,, perquè el teu servent escolta” (1Sam 3,10); 5) Al llarg de la setmana llegir i rellegir una frase 
que ens hagi colpejat  singularment i amb ella pregar al Senyor amb humilitat. Què millor que els textos de la 
Missa dominical inspirin la nostra pregària durant la setmana! 
 

L’evangeli d’avui ens parla de la importància de la pregària. És la segona volta que Lluc ens dóna unes paraules 
de Jesús per a ensenyar-nos a pregar. La primera vegada (Lc 11,1-13), introdueix el text del Pare Nostre. 
Mitjançant comparacions i paràboles, ens ensenya que hem de pregar sempre. Ara, aquesta segona vegada (Lc 
18,1-4), Lluc se serveix novament de paràboles extretes de la vida de cada dia per instruir-nos sobre la pregària: la 
paràbola de la viuda i el jutge (18,1-8), del fariseu i del publicà (Lc. 18,9-14). 
 

Senyor Jesús, envia el teu Esperit, perquè ens ajudi a llegir l’Escriptura amb el mateix esguard amb el que tu l’has 
llegida i explicada per als deixebles en el camí d’Emmaús. Amb la llum de la Paraula, escrita en la Bíblia, tu els 
vas ajudar a descobrir la presència de Déu en l’esdeveniment desconcertant de la teva condemna i de la teva mort. 
Així la Creu, que semblava ser el final de tota esperança, se’ls va mostrar com a font de vida i de resurrecció. 
Crea en nosaltres el silenci per escoltar la teva veu en la Creació i en l’Escriptura, en els esdeveniments i en les 
persones, sobretot en els pobres i  els que sofreixen. Que la teva Paraula ens orienti, per tal que nosaltres també, 
com els dos deixebles d’Emmaús, puguem experimentar la força de la teva resurrecció i testimoniar als altres que 
Tu ets viu enmig de nosaltres com a font de fraternitat, de justícia i de pau. 
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