
 

MES DE GENER 
ADORACIÓ 
Dijous 30, de 20h a 21h (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA MARIANA 
Divendres 31, a les 19h (santa Maria). 
 
MES DE FEBRER 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 24, a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 25, a les 17h (santa Maria). 

 
CATEQUESIS D'ADULTS 
Dimecres 26, de 20h a 21h (sant Antoni). 
 
RECÉS INTERPARROQUIAL 
Dissabte 29, de 10h a 18h (santa Maria). 
 
ADORACIÓ 
Dijous 27, de 20h a 21h (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA MARIANA 
Divendres 21, a les 19h (santa Maria).  
 
++++ 
PAPA FRANCESC 
El passat divendres 17 de gener el papa rebia una delegació ecumènica de 

l'Església luterana de Finlàndia. Va ser un breu encontre per recordar i 

agrair l'arrel comuna en el baptisme rebut, amb el qual ens unim a la gran 

comunitat dels fills de Déu, havent rebut el perdó dels pecats. També el 

papa va recordar la importància de desenvolupar els gestos d'hospitalitat 

importants i necessaris per a seguir cuidant l'acollida entre ambdues 

confessions.  

S'escau aquesta setmana, des del dia 18 fins al dia 25, festa de la conversió 

de sant Pau, la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Que el 

testimoniatge en la vida pública ens ajudi a enfortir en el nostre camí 

espiritual i de diàleg per aprofundir veritablement en el sentit del fet 

d'«estar junts». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: DONAR TESTIMONI» 

El fragment que avui llegim està ple de detalls interessantíssims. 

Punts que amb facilitat poden ressonar dins nostre com a 

veritable bona notícia, que ens omple i ens impulsa a viure la 

vida en plenitud. Ens trobem amb el testimoni de Joan baptista, 

algú que com diu l'evangeli no coneixia Jesús, però que acabà 

sabent qui era i què volia proposar-nos. De fet ens diu el que ell 

ha vist, el que ell ha experimentat en la seva pròpia vida. El 

testimoni de Joan està revestit de credibilitat, tan de bo el 

nostre es veiés cada dia reforçat per una experiència 

transformadora de Déu en nosaltres. Com reconeix Joan que 

Jesús és el Fill de Déu? El profeta Isaïes ens dona unes bones 

pistes, quan rellegim allò que fa l'Esperit de Déu en Jesús i que 

veiem confirmat en la seva manera de viure: «no jutja ningú per 

les aparences», «no pren decisions segons les pressions 

externes», «s'apropa als desafavorits», «defensa el pobres», «la 

seva paraula és llum, esperança i veritat», «tota la seva manera 

de viure és una mostra de fidelitat a Déu». Aquest és Jesús, i es 

així com Joan baptista el reconeix, perquè és Jesús mateix qui 

s'apropa a la seva vida, com s'adreça a nosaltres, un dia sí i un 

altre també. Jesús ens porta l'Esperit de Déu a les nostres vides. 

I així Joan baptista s'adona que el sentit veritable de la vida no 

és la Llei, que deia com s'havia de viure per apropar-se a Déu, 

sinó el motiu profund de la nostra existència es troba en 

l'Esperit de Déu, Déu mateix, que ve i vol restar en nosaltres. 

Aquest és l'autèntic motor de la nostra història de salvació, 

l'Amor que Déu té per cadascú de nosaltres. Com he descobert 

aquesta darrera setmana que Déu m'estima? En dono 

testimoni? Ser testimonis de Déu en el nostre món vol dir ser 

veritablement dels qui s'ofereixen, s'entreguen…fan de la seva 
vida un signe d'Amor. Quina alegria poder dir amb molta 

claredat que Déu ens dóna el seu Fill, el seu Esperit, en definitiva 

el seu Amor, i jo el rebo, l'acullo, l'agraeixo i en parlo amb la 

pròpia existència a tots aquells amb els qui camino per la vida. 

      Mn. Daniel Palau 



 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dimarts i dijous celebració de 

la paraula a les 19h. Dissabte a les 

20h Diumenge missa a les 12h. 

Totes les celebracions ferials 

contenen el res de les vespres. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 18: Carme Bacarises 

Jorba. Pere Claramunt 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 

contenen el res de les laudes. 

 

 

INTENCIONS 

Diumenge 19: Adrià Canals. 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor.  

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: CORDER. 

Per l'estil de vida del mateix corder, aquest animal es va associar a la 

imatge de l'home piadós, però bàsicament en el món bíblic la relació 

del corder amb el pastor és imatge de la relació de l'home amb Déu. 

El corder era en el temps de l'antic testament l'animal preferit per a 

sacrificar perquè no ofereix cap resistència. El profeta Isaïes parla del 

servent de Déu comparant-lo amb un corder (Is 53,7). La sang de 

corder apareix com representativa de la salvació, tal com les cases 

marcades amb la sang del corder van ser alliberades de l'extermini de 

Déu (Ex 12,1-14). De les paraules de Jesús en el darrer sopar s'entén 

que Jesús va entendre's a si mateix com el corder pasqual (Mt 26-28). 

Sant Pau ho diu clarament (1Co 5,7), també Pere (1Pe 1,19), i també 

nosaltres en cada Eucaristia: «mireu l'anyell de Déu que lleva el pecat 

del món». Sóc dels qui vull celebrar que Déu em salva? en dono 

testimoni? Com? 
 
 
 

 
 


