
Horari misses i celebracions 
 

De dilluns a dissabtes a les 19:00 h. 

Sant Rosari i res de vespres, a les 18:30 h.  

 
Diumenges i festius a les 9:30 (castellà), 11:00 - 20:00 (català)  

Sant Rosari abans de totes les misses. 

 
Confessions abans de cada missa 

 
Adoració Eucarística divendres a les 18:00 h. 

Inici 14 d’octubre de 2022. 

Mes d’octubre, mes de la Mare de Déu del Roser 

 

En començar un nou curs posem tota la nostra confiança, totes les tasques, esforços i 

activitats que realitzarem com a fills de Déu, sota la benedicció de la Mare de Déu. En 

aquest mes del Rosari el Papa ens convida a fer-ho: “El mes d'octubre, l’església el de-

dica a la Mare de Déu del Roser. Recitant aquesta oració a les seves comunitats i famí-

lies, confiïn a Maria les seves preocupacions i necessitats al món, especialment el tema 

de la pau”.  Moltes vegades durant el seu pontificat, el Papa Francesc ha parlat sobre 

l'oració mariana del Sant Rosari i ha convidat a recitar-lo amb devoció i confiança. El 7 

d'octubre de 2020, festa de la Mare de Déu del Roser, el Papa va animar “a resar el Ro-

sari i a portar-lo a les mans o a les butxaques”. En aquesta ocasió, el Sant Pare va expli-

car que “el res del Rosari és la pregària més bella que podem oferir a la Mare de Déu; 

és una contemplació sobre les etapes de la vida de Jesús Salvador amb la seva Mare 

Maria i és una arma que ens protegeix dels mals i les temptacions”. 

Mn. Juan Pablo Calvo  

9 d’octubre de 2022 Número 194, diumenge XXVIII 



Despatx parroquial dimecres de 10:30 a 12:30 i de 17:30 a 18:30 
C.\ Montserrat 42, 08340 Vilassar de Mar—Telf.: 616.520.186 

santjoan784@arqbcn.cat 
www.parroquiasantjoanvdm.com 

Al mundo de hoy le falta llorar, lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado, lloran los 
despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar.  
Papa Francisco 

  

Nous seminaristes a la parroquia 
 
Donem gràcies a Déu pels dos seminaristes del Semi-

nari Conciliar de Barcelona que aquest curs estaran 

amb la nostre comunitat parroquial. Els encomanem 

perquè siguin uns sants sacerdots servidors del Poble 

de Déu seguint Jesucrist el Bon Pastor. 

 

 
Soc Raúl  Tornavacas , nascut al barri de Gràcia de 

Barcelona, de quaranta tres anys d'edat i en l'actuali-

tat estic cursant 2n curs al Seminari Conciliar de Bar-

celona.  Sòc el petit de dos germans, vaig estudiar a 

la Salle de Gràcia,  i despres vaig estudiar de Dret a la 

Universitat de Barcelona i vaig exercir la advocacia 

durant quinze anys, que ha estat la meva professió 

durant tots els últims anys. Coincidint amb el papat 

de Benet XVI vaig retornar a la pràctica de la fe,  a la 

parròquia, la lectura espiritual , el Camí de Sant Jau-

me, el Sacrament de la Confirmació, el recés d’Emaús i 

l’adoració nocturna del Santíssim Sacrament, em  va-

ren fer replantejar les coses; fins que, després d’uns 

mesos de discerniment al Monestir de Poblet vaig 

entrar al Seminari Conciliar de Barcelona. Estic molt 

content de poder ajudar a la Parròquia de Vilassar i 

Cabrera de Mar, estic a la vostra disposició. No deixeu 

de pregar per les vocacions i els seminaristes. 

 

 

Em dic Xavier Campmany i tinc vint-i-quatre anys, 

sóc de Badalona. Vinc d'una família cristiana nom-

brosa i sempre hem crescut en un ambient on la 

fe és viu d'una manera molt natural. És en el con-

text parroquial on vaig conèixer mossens que eren 

un veritable exemple de fidelitat i d'entrega a l'Es-

glésia. De petits anàvem a l'esplai de la parroquia 

de Santa Teresina de l'Infant Jesús, allà vaig conèi-

xer també el testimoni de molts joves que varen 

entrar al seminari. Uns anys més tard vaig co-

mençar a fer de monitor a l'Esplai de Sant Mateu 

del barri de la Guineueta, on més conscientment 

el Senyor em va fer adonar de la seva crida. En 

acabar el col·legi vaig començar filosofia, però dos 

anys després vaig veure que el Senyor em dema-

nava una resposta que no podia ser ajornada. 

L’any 2018 vaig entrar al seminari.  Aquest últim 

any he estat col·laborant amb el Seminari Menor, 

on segueixo actualment. Al mes de setembre em 

varen anunciar el nou destí parroquial a Vilassar i 

Cabrera. Espero poder aprendre molt de vosaltres 

aquest curs amb la mirada sempre fixa en Jesús 

que és qui em crida i qui m'ha enviat. 

 

Misses de difunts 

 Divendres 7 Josep Mª Jubany, Mª Rosa Casanova i Margarita Serra. 

 Dillluns 10 David Piris 

 Dijous13 Manel Guardiola i Marisa Tey. 

 Dimarts 18 Antonio Chueca 


