
 

 
MES DE FEBRER 

CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 24, a les 20h (sant Antoni) 
Dimarts 25, a les 17h (santa Maria) 

 
CATEQUESIS D'ADULTS 
Dimecres de cendra 26, de 20h a 21h (sant 
Antoni). Eucaristia, amb imposició de la 
cendra. 

 

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 dimecres passat 5 de febrer en l’audiència del papa als peregrins 
vinguts a Roma els adreçava la primera de les seves catequesis 
entorn de les benaurances. 
La primera d’elles referida als pobres. Afinava el papa Francesc, 
seguint l’evangelista Mateu, per parlar de la pobresa no només en un 
sentit material i econòmic. Són pobres també, aquells que en el més 
íntim d’ells mateixos reconeixen que són incomplets i vulnerables. 
Aquests són els «pobres en l’esperit». 
Negar aquesta pobresa interior és no reconèixer qui som, i encara 
que sembli paradoxal, a què estem cridats. No volem ser dels qui 
odiem els nostres límits, sinó que els acceptem i ens obrim a viure 
confiats en Déu, Pare. Només en els cors humils Jesús es capaç de 
venir i obrar miracles. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: QUI COMENÇA HA DE CONTINUAR» 

Els projectes s’avaluen un cop ja han començat. De vegades idees 
molt brillants han tingut desenvolupaments pèssims, i resultats 
tan imperceptibles que han provocat el desencís més absolut. No 
volem ser dels qui implementem criteris empresarials a la nostra 
manera de viure la fe, compartir-la i fer-la present en el nostre 
temps. L’Església, i nosaltres dins d’ella, no som una empresa. En 
tot cas, tenim una empresa, un objectiu, un plantejament 
concret: que els homes i dones del nostre món coneguin l’Amor 
de Déu, i el visquin plenament. Els criteris empresarials són propis 
del món, i nosaltres, que no volem caure en la mundanització 
espiritual (com ens demana el papa Francesc), hem de créixer en 
la direcció de la santedat. Això ho diem en relació al fragment de 
l’evangeli que avui llegim. Si la setmana passada rebíem la 
proposta de Jesús fent referència a una felicitat certa per a 
tothom, el fragment d’aquesta setmana, «sigueu sal i sigueu llum 
per al món», no el podem separar d’aquell projecte tan 
encisador. Aquesta continuïtat ens porta a sostenir la validesa 
d’aquella lògica evangèlica que vindria a recolzar que qui 
comença un camí l’ha de continuar. No podem dir-nos 
«seguidors» de Jesús essent inconstants, mudables o oscil·lants, 
ni que de vegades ho siguem. L’amor amb el que Déu s’apropa a 
nosaltres és fidel, constant, apunta a l’estabilitat. És així com 
volem viure el nostre «ser testimonis» de Déu allí on vivim. Sense 
grans escarafalls, amb molta senzillesa, volem ser dels qui passen 
la vida essent llum, aportant al món un testimoni de vida 
coherent, feliç, compromesa. Coherència entre el que vivim i el 
que creiem. Felicitat perquè acceptem el pla de Déu en la nostra 
vida quotidiana. Compromís perquè fem de la nostra vida un 
servei. Vet aquí com prosseguir el nostre camí, el camí de la vida, 
el camí que ens porta a Déu, i en el que Jesús el seu Fill ens 
acompanya i el seu Esperit ens dona la força per creure-hi. 
Demanem a Déu de ser constants en el seu, nostre, propòsit. 

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 8: Carme Bacarises Jorba 
/ Diumenge 9: Alejandro Soteras. 
Mn. Manel García. 

 

SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: PARLAR 

Jesús parla amb autoritat, no com els mestres de la Llei. La gent del 

seu temps se n’adona (Mc 2,17). Jesús no parla per parlar, sinó que ho 

fa mogut per l’Esperit Sant que està en Ell (Lc 4,18-19). El mateix 

Esperit que fa parlar als profetes al llarg del temps, com Ezequiel (Ez 

11,5), Isaíes (Is 59,21), Miquees (Miq 3,8), Osees (OS 9,7), Zacaries 

(Zac 7,12) o Nehemies (Neh 9,30). El mateix Esperit que fa parlar als 

apòstols, Felip (Ac 8,29-39), Pere (Ac 10,19-33) i Pau (Ac 16, 6-10). 

Demano que l’Esperit vingui a la meva vida i ompli el meu cor de la 
seva presencia perquè en parli la meva boca? 
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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. 

 
 

 
 
 
 

Josep Martí Tor. 

INTENCIONS 
Diumenge 9: Montserrat Boltà 
Cañellas. Soledad Ambrós. Roser 
Ambrés. Pau Aregall. Salvador Ros i 
Dolors Roca i família. Joan Ribas. 
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