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«FILL MEU, VES A TREBALLAR A LA MEVA VINYA AVUI» 

Diumenge passat, a l’evangeli, escoltàvem Jesús explicant la 

paràbola del treballadors de la vinya. L’amo de la vinya anava 

cridant treballadors a la vinya, a totes hores. Avui, diumenge dia 

27, Jesús explica una nova paràbola, també basada en la imatge 

de la vinya: Un home que tenia dos fills. Al primer li diu que vagi 

a treballar a la seva vinya, aquest diu que no hi anirà, però 

finalment hi va anar. El segon, en canvi, li diu que hi anirà, però 

no hi va anar. Evidentment és tan sols el segon que va fer allò que 

el pare volia. 

    No es tracta tan sols d’haver sentit la crida a treballar a la 

vinya. Ni tan sols una primera resposta de paraula. Es tracta 

d’anar-hi de veritat i de treballar. Els grans sacerdots i els escribes 

estaven molt contents del seu càrrec, del seu coneixement de la Paraula de Déu i de les 

seves pregàries. Havien sentit la crida, havia respost que sí, però no feien res, tot el 

contrari. Per això, Jesús els diu a l’evangeli: «Us dic amb tota veritat que els publicans i 

les dones de mala vida us passen al davant cap al Regne de Déu, perquè ha vingut Joan 

amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l’heu cregut, mentre que els 

publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut. I vosaltres, ni després de veure 

això, encara no us en penediu ni voleu creure’l». És tota una crida a la humilitat, a 

l’adonar-se de la veritable realitat de cadascú i de respondre a l’amor de Déu, amb un 

amor i un servei generós envers els altres. ¿Serem capaços de respondre amb la nostra 

vida, no pas tan sols amb les nostres paraules? 

 

AVUI DIUMENGE, DIA 27, CELEBRACIÓ DE LES CONFIRMACIONS 

Avui diumenge, dia 27, a ¼ d’una del migdia (12,15 h.), hi haurà a la nostra església 

parroquial la celebració de l’eucaristia amb l’administració del sagrament de la 

Confirmació, presidida pel bisbe auxiliar Salvador Cristau. Rebran la confirmació cinc 

joves, que han estat preparats per la catequista Sole Galera. Aquests cinc joves són:  

 

Júlia Alcaide Guiu, 

Gerard Córdoba Perarnau, 

Carla Jorge López, 

Carla Montero Navarro i 

Judith Montero Navarro. 

 

Que l’Esperit Sant davalli 

sobre d’ells. 



TONI SENDRA HA ESTAT CRIDAT A LA CASA DEL PARE 

Divendres passat, dia 25, a les 4,50 h., a l’Hospital de 

Granollers, ens va deixar el Toni Sendra Gimeno, als 86 

anys. Estava a la nostra parròquia des de feia molts anys, amb 

una gran senzillesa, discreció i humilitat. Sempre disposat a 

ajudar. Durant molts anys ha estat un dels acòlits en les 

eucaristies dominicals, fins l’inici de la pandèmia. 

Col·laborava en el Pessebre Vivent de la Torreta i també 

formava part de l’Associació Caliu. Ens ha deixat un gran 

exemple d’abnegació i d’entrega silenciosa. Sempre content. 

Va tenir el coronavirus, però es va recuperar. Finalment ha 

estat una metàstasi, que en poques setmanes ha minat les 

seves forces. El Senyor l’ha cridat ara per a fer d’acòlit en les 

celebracions celestials. I, si en el cel hi ha alguna cosa 

espatllada, que sigui de fusta, segur que el Toni l’arreglarà. El seu record i el seu exemple 

quedarà sempre entre nosaltres. L’enterrament s’ha fet a l’església, el dissabte dia 26, a 

les 11 del matí. Al cel sigui. 

 

PREGUEM PELS DIFUNTS 

El proper dimarts, dia 29, a l’eucaristia de 2/4 de 8 de la tarda (19,30 h.), pregarem per 

Miquel Vizcaíno Naranjo, que va morir el passat dia 26 d’agost. Al cel sigui. 
 

PROPER DIVENDRES, DIA 2, INICI DE CURS DE CATEQUESI 

El proper divendres, dia 2, a les 6 de la tarda, als locals parroquials, començarà el curs de 

catequesi dels nens que faran el segon curs de primera comunió. És un grupet reduït però 

cal anar creixent espiritualment de mica en mica. 
 

PROPER DIUMENGE, DIA 4, EUCARISTIA D’INICI DE CURS 

El proper diumenge, dia 4, a ¼ d’una del migdia (12,15 h.), hi haurà l’eucaristia d’inici 

de curs. Un moment important de trobada de tota la comunitat parroquial, presentant-nos 

davant del Senyor i demanant-li d’una manera especial per aquest curs. El lema d’aquest 

curs és: «Senyor, quedeu-vos entre nosaltres». Una pregària, dirigida a Jesús ressuscitat, 

demanant-li que enforteixi la nostra fe i els nostres cors, perquè sempre siguem 

conscients de la seva presència enmig nostre, per a viure en la lloança al Pare i en el 

servei als germans. 
 

NOVA CRIDA A LA CATEQUESI 

Ja sabem que estem en un temps difícil, complicat amb la pandèmia. Però és important 

que els nens i nenes, els adolescents, els joves, continuïn creixent en la fe. És important 

que les famílies cristianes es mantinguin en la fe i la transmetin a les noves generacions. 

En aquesta tasca hi ha dos moments ben importants: la catequesi de primera comunió, 

postcomunió i confirmació, i les assemblees eucarístiques dels diumenges. Aquestes 

s’han recuperat i les portes estan obertes per a tots aquells que hi volen participar. Ara és 

moment de recuperar, en un nou curs, les catequesis. S’han obert les inscripcions i són 

molt pocs els que s’hi han apropat. Segurament hi ha famílies que encara no han pensat 

en el nou curs de catequesi o que han oblidat el dia de les inscripcions. Per això, de cara a 

una bona organització del curs, és molt important que totes les famílies que desitgin 

d’una manera o d’una altra que els seus fills o nets continuïn creixent en la fe es posin en 

contacte amb la parròquia per poder oferir les formes de participar. 


