
 

 
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 
Es feia pública aquesta setmana l’exhortació apostòlica «Estimada 
Amazònia», un text que ha estat fruit del darrer sínode celebrat a 
Roma el passat mes d’octubre del 2019. El text es composa de quatre 
capítols que van descrivint els somnis del papa Francesc per aquesta 
tros del nostre planeta i per tots els cristians d’arreu del món. El 
somni social, el cultural, l’ecològic i l’eclesial. 
Un dels elements més comentats havia estat la proposta d’una nova 
configuració i relació del ministeri ordenat en homes ja casats, en 
situacions pastorals necessitades de l’Eucaristia. El papa Francesc ha 
formulat la necessitat d’obrir un procés d’inculturació del ministeri en 
situacions de gran complexitat pastoral, però sense separar 
l’Eucaristia del ministre ordenat, és a dir, del sacerdot, tal com ha 
estat configurat en la nostra Tradició eclesial, a imatge de Crist-
sacerdot.  
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: REFER TRADICIONS» 

Tots hem nascut en un lloc concret, en una cultura determinada. 
Som qui som gràcies a les coses que hem aprés, que hem viscut, 
que hem rebut. Moltes de les coses que ens han ajudat han estat 
rebudes inconscientment, no les hem qüestionat, simplement les 
hem rebut: una llengua, una manera de fer, una manera 
d’organitzar-nos, etc.. En donem gràcies, perquè sense elles tot 
hagués estat més, molt més difícil. Però Jesús ens adverteix de no 
canviar el sentit de les tradicions segons els nostres capricis, de 
no substituir el contingut per la forma exterior, de no reemplaçar 
el nostre encontre amb Déu per una manera de procedir o de fer 
concreta. L’evangeli d’avui és una invitació molt seriosa a agrair el 
que hem rebut, però també a refer la manera d’organitzar la 
nostra vida; «els antics ens van dir…però jo us dic». Jesús no ha 
vingut per corrompre les nostres tradicions, sinó perquè 
aquestes, fossin les que fossin, responguessin de veritat al seu 
objectiu: viure més a prop de Déu, del que Ell vol de nosaltres i 
per a nosaltres.  
El cert és que tots tenim i estem envoltats de moltes tradicions, 
que o bé no qüestionem, o bé creiem que són del tot inamovibles 
(per sant Jordi, per Nadal, el dia de l’aniversari, quan ens hem 
comprat un cotxe, quan hem trobat una feina,…). Jesús ens 
demana de ser dels qui no perdem el sentit d’allò que fem, d’allò 
que vivim. El més important és poder-nos trobar amb Déu. Per 
això Jesús és incisiu en el fet de recuperar el veritable sentit de 
les nostres tradicions. «No he vingut per suprimir la Llei o els 
profetes, sinó per portar-la a la seva màxima expressió». Aquest 
és l’objectiu i el desig que perseguim: assolir una vida plena, 
realitzada, feliç. Necessitem les tradicions, però sobretot que 
aquestes ens apropin a Déu, misteri d’Amor per a cadascú de 
nosaltres. La lògica evangèlica que avui se’ns proposa no és pas 
fàcil de dur a terme, perquè en la tasca de refer les nostres 
tradicions a tots se’ns demana l’esforç d’agrair i reformular.  

                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 15: Carme Bacarises 
Jorba. Família Royo-Porotles / 
Diumenge 9: Alejandro Soteras. 

Mn. Manel García. 
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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 
Dissabte 15: Àngels Pla i Xavier Mir / 
Diumenge 16: Montserrat Boltà 
Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 
Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: LA LLEI. 

El món cultural jueu tenia un aparell jurídic molt desenvolupat. Des de 

l’antic testament tenim referències constants a les normes, 
prescripcions, lleis que el bon jueu ha de complir. El mateix llibre del 

Levític és un text que regula la vida entre la gent del seu temps. El cas 

paradigmàtic és la síntesis que Moisés ofereix al poble (Ex 34,28). Tot 

el poble havia de conèixer la llei (Dt 31,12). Parlar de la llei era en el 

fons parlar de la voluntat de Déu (Ps 99,7). En l’època de Jesús 

trobem diferents moments en els que Jesús i els seus han de conviure 

amb gent experta i entesa en la llei, com els fariseus, els sacerdots o 

els Mestres de la Llei (Mt 22,36; Mc 7,5; Lc 11,45 i Jn 7,19). 

L’evangeli d’aquest diumenge ens demana una nova compressió de la 

Llei, sóc capaç d’acollir-la? (Lc 1,50). 
 


