
 

 
MES DE FEBRER 

VIDA CREIXENT 
Dijous 6 a les 17’30h (sant Antoni). 

 

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 

En l’audiència d’aquest dimecres 29 de gener va començar el papa 
Francesc un nou cicle de conferències centrades en el text de les 
benaurances, un fragment que trobem a l’evangeli de Mateu i de 
Lluc. Pel papa Francesc, aquest és un text molt estimat, doncs « 
contienen la “carta de identidad” del cristiano ―es nuestro carnet de 
identidad―, porque dibujan el rostro de Jesús, su forma de vida» 

És un missatge especial de Jesús, que adreça als seus seguidors, però 
pensant en tota la humanitat, les multituds com diu l’evangeli de 
Mateu. La crida que fa Jesús a la felicitat no és la situació de dolor o 
debilitat que es viu en el present, sinó la nova condició que rebran 
de part de Déu, perquè és Déu qui ens fa progressar vers Ell mateix a 
través de realitats molt desitjables, « la paciencia, la pobreza, el 

servicio a los demás, el consuelo… Los que progresan en estas cosas 
son felices y serán bienaventurados». 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: TROBAR EQUILIBRI» 

L’evangeli d’aquest diumenge ha estat extensament comentat, 
generacions i generacions de cristians han tornat moltes vegades 
per renovar en el seu interior la certesa del que Déu promet als 
qui el busquen: la felicitat. En el món en el que vivim, no és cert 
que tots desitgem recuperar l’esperança d’una promesa certa? 
D’una felicitat durable, sinó eterna? Doncs, bé, les paraules de 
Jesús van en aquesta línia. Rellegim-les amb calma en el silenci de 
la nostra pregària, al matí o al vespre, quan sigui. Sense presses. 
Jesús coneix els nostres anhels, però també les nostres ferides, 
les nostres dificultats i incapacitats, és per això que aquest text 
arriba a tothom. El fet de reconèixer les pròpies debilitats ens 
permet de créixer en sinceritat vers nosaltres mateixos, vers els 
qui ens envolten i, sobretot, vers Déu, que no es cansa mai de 
ningú, tampoc de nosaltres. Les benaurances, doncs, ens inclouen 
a tots, sigui quina sigui l’etapa de la vida en la que ens puguem 
trobar. M’agrada de llegir el text i pregar per tots aquells que 
ploren, que es veuen rebutjats o acomiadats per raó de la seva fe 
en Jesús, que es veuen afeblits per injustícies de la vida, que no 
tenen treball, casa, o un lloc on reposar, que estan plens de 
bondat fins i tot quan les coses es torcen, que tenen el cor net i 
ple intencions sinceres per construir un món més fratern, més 
harmoniós...per a ells, la felicitat de Déu és una certesa. Les 
benaurances ens obren els ulls al món, no per restar immòbils 
sinó per prendre partit a favor de Jesús. Les seves paraules ens 
conviden a trobar un just equilibri en la nostra vida, entre les 
accions i els silencis, entre els compromisos que duem a terme i 
les ajudes que rebem, entre els neguits propis de la vida i 
l’esperança a la que som cridats, entre les llàgrimes i els 
somriures, entre les impaciències i les resistències. La vida està 
plena d’equilibris. Les benaurances ens ressituen en el veritable 
camí d’una vida plena de confiança, una vida d’esperança, i per 
tant, de santedat: feliços els qui no perden l’equilibri. 

Mn. Daniel Palau 
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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 1: Carme Bacarises Jorba 

SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: MONTANYA. 

La muntanya és el lloc des d’on déu es mostra i parla. Així 

ja va succeir al temps de Moisés a la muntanya del Sinaí (Ex 

31,1-18), i després durant l’antic testament amb el profeta 
Elies a la muntanya de l’Horeb (1Re 19,1-16). També des 

de dalt, des del cel, Déu parla dient qui és el seu Fill estimat 

(Mc 1,11), per això Jesús s’adreça, com qui és, el veritable 
Fill de Déu, des de la Muntanya per adreçar-se a tothom (Mt 

5,1-12) i a la muntanya revela qui és als seus amics més 

íntims, Jaume i Joan (Mc 9,2-9), a la muntanya del Tabor, 

on Jesús es envoltat de la presencia de Moisés i d’Elies, el 
primer perquè fou el portador de la Llei, el segon perquè fou 

el gran profeta de Déu. 

 

 

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 1: Jaume Bosch Vendrell. 
Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 
Ros i Dolors Roca i família. Joan 
Ribas. Josep Martí Tor. 
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