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…i el van seguir
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó
i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes
a l’aigua. Eren pescadors. Jesús els digué:
- Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.
Immediatament
deixaren les xarxes i el van seguir.
Mc 1, 16 – 18

per tal de posar-ho en pràctica en el treball
que es realitza amb els infants, adolescents i joves, catequistes, els consells, i a
l’eucaristia.
Al llarg d’aquests darrers anys ens hem fet
presents a tots els arxiprestats i en algunes parròquies. Aquesta és una iniciativa
per a tothom i per això facilitem algunes

Ens sabem creats i cridats per Déu. Som creats
per Déu des d’aquell alè
de vida a l’inici de tot.
Aquest buf d’amor que
sorgeix d’allò més íntim
de Déu, ens dóna Vida,
una vida de l’Esperit.
Ell ens crea per a la Vida,
i és en aquesta vida on
anem descobrint-lo, en
els altres i en nosaltres
mateixos. Ens coneix a
cadascú i té un pensament original per a cada
persona. Aquest somni
de Déu, aquest horitzó
amb sentit, aquesta
crida l’escoltem des del
que som, i és des d’aquí
que podrem dur a terme
coses noves, des de
l’amor, des del servei, en
comunitat, descobrint,
sorprenent-nos, construint coses noves, vida
nova, Regne de Déu.
Voldríem que aquesta
cultura vocacional, que el
binomi crida—resposta calés en el conjunt de
la nostra pastoral, també amb els infants,
convençuts de la dinàmica de Déu, que ens
ajudarà a créixer com a persones i com a cristians.
Aquest és l’objectiu d’aquest mes de novembre, el MES VOCACIONAL, per a les diferents parròquies i arxiprestats: fer arrelar en
nosaltres (tot allò que entenem per) la cultura vocacional.
Ens agradaria que ho poguéssim incorporar
a les programacions, calendaris i activitats,

dinàmiques que poden ajudar. Com sempre caldrà concretar-les i adaptar-les a la
realitat de cadascú. Animem-nos a ser valents!!!
Per acabar una última idea. La cultura vocacional ha vingut per quedar-se, impregnant tots els racons de la vida de la nostra
església diocesana; i vol ajudar-nos a ser
cristians escoltant i responent a les crides
que avui Déu ens fa.
De la presentación
dels materials per al mes vocacional

REUNIÓ DE PARES DE L’ESPLAI SANT PERE I SANT PAU.

INICI DEL MES VOCACIONAL. Aquest mes de novembre, a les

Aquest dissabte 4 hi ha la reunió de pares dels infants que
participen en les activitats del nostre centre d’esplai.

diòcesi amb seu a Catalunya, cadena de pregària per les vocacions. Al full anirem recollint testimonis de resposta a les diferents crides de Déu. S’ha encomanat a la diòcesi de Sant
Feliu situar les diverses iniciatives els dies 9, 19 i 29 de novembre. El proper dijous, doncs, pregarem per les vocacions en totes les eucaristies.

CANTS DE LA MISSA DE LES 12.30h. Ens agradaria fer un pas

endavant en els cants de la missa dels diumenges a les 12.30h.
Per això, convoquem mitja hora abans (12.00h) els qui vulguin
ajudar-nos a formar un petit cor que doni suport als cants de
la celebració.
REUNIONS DE PARES DE LA CATEQUESI INFANTIL. Aquesta

setmana hi ha reunió amb les famílies dels infants que participen a la catequesi infantil. Seran a les 17.30h mentre els infants es troben amb el seu grup, a Sant Pere i sant Pau el dilluns 6, a la MD de la Mercè el dimarts 7 i a sant Jordi el dimecres 8.
GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA. Reunió el proper dimecres 8 de

novembre a les 18.00h a Sant Pere i sant Pau.
EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA. Amb la participació de

les parròquies i entitats que actuen en aquest àmbit. Reunió
el proper dimecres 8 a les 20.00h a sant Pere i sant Pau.
GRUP BÍBLIC D’INTRODUCCIÓ ALS PROFETES. Reunió aquest

proper dijous 9 de novembre a les 19.00h a l’Escola MD del
Carme.

CAMPANYA DE GERMANOR. Diumenge vinent, 12 de novembre, hi ha la campanya per al finançament de l’Església. En el
Full Dominical trobareu informació sobre l’economia diocesana. Hem avançat molt però encara hi ha molt de camí a fer
fins que l’església tingui capacitat de finançar tot el treball
pastoral i social que duu a terme. Com en altres campanyes,
aquest cap de setmana repartim els sobres de cara a la
col·lecta dels dies 11 i 12.
DIA MUNDIAL DELS POBRES. El diumenge 19 el Papa Francesc

ha instituït un Dia Mundial dels Pobres. No és només una crida
econòmica, sinó un reconeixement personal i comunitari dels
qui es troben en situació de pobresa. Des de l’Evangeli no només volem ajudar a superar aquestes situacions, sinó sobretot
ajudar i promocionar les persones perquè puguin fer-se càrrec
de la seva vida. El treball de Caritas, Justícia i Pau, Mans Unides
i altres organitzacions va tot en aquesta línia.

Mare de Déu de la Mercè. El 28 d’octubre a les 18.00h Paula ARAGUZ VILLAMANDOS de Jordi i Tamara, Martina CORTÉS SOLÉ
de Pedro i Silvia.

Pedro PÉREZ VAQUERA (77), Maria Montserrat LLOMBART MELICH (87), Catalina ASENSIO RUBIO (48), Luisa GUTIÉRREZ
CABALLERO (87), Antonio ESTEBAN CORTÉS (84), Angela BALADA ESQUIUS (96), Paquita MAS BALAGUÉ (90).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DISSABTE 4. 20.00h. Jesús RODRÍGUEZ, famílies TORRESLLAURADÓ.

DIJOUS 9. 20.00h. Abel OMENAT DEL SOL.
DIVENDRES 10. 20.00h. Adoración ENCINAS PORCEL

DIUMENGE 5. 9.00h. Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA.
12.30h. Domingo i Joan GIBERT, família RIBAS.
DIJOUS 9. 9.00h. Roc MAS.
DISSABTE 11. 9.00h. Antonio CARO, famílies INÉS-CONDE i
CONDE-RIERA.
DIUMENGE 12. 9.00h. Paquita BLASCO.
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