
 

 

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, a les 9h missa 
d'imposició de la cendra (santa Maria); a les 
20h (sant Antoni). Eucaristia, amb imposició de 
la cendra. 

 

CONFESSIONS 
30 minuts abans de cada celebració hi haurà disponibilitat de rebre el 
sagrament del perdó, sempre que es demani i el dia de la celebració 
comunitària. 
 
RECÉS INTERPARROQUIAL 
Dissabte 29, de 10h a 18h (santa Rosa). 
 
ADORACIÓ 
Dijous 27, de 20h a 21h (sant Antoni). 

++++ 

 

PAPA FRANCESC 

 

El dijous 20 el papa Francesc rebia els membres de l'educació per 
l'educació catòlica. Els animava a entendre l'educació no pas com 
quelcom repetitiu i monòton, sinó com una descoberta de l'art de fer 
créixer les persones, de portar-les a la maduresa. L'educació és una 
dinàmica, un moviment. El papa descriu alguns d'aquests moviments: 
l'ecològic (de respecte vers el nostre entorn, la casa comuna), 
l'inclusiu (vers l'acollida de tothom), el pacifista (que fa fora l'egoisme 
dels nostres plantejaments de creixement), i el d'equip (per formar 
comunitats d'estudi, de recerca i de formació). 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SER PERFECTES COM DÉU» 

Resulta que el fragment de l'Evangeli d'aquest diumenge acaba 
amb una afirmació contundent: «Sigueu perfectes com ho és el 
vostre Pare celestial». De quina perfecció es tracta? Existeix la 
perfecció en el camp de les matemàtiques i en el camp de la 
ciència, quelcom que vindria a ser expressió d'exactitud i de 
precisió; trobaríem la perfecció en el camp de la dramatúrgia i la 
interpretació artística, per exemple, parlaríem d'una 
interpretació plena de verisme; trobaríem la perfecció en el 
camp de l'art, i podríem acabar parlant del sentit de la bellesa. 
Hem posat tres exemples, i tots tres es podrien discutir, uns més 
i uns menys, però cap d'ells s'acosta a la perfecció de la que ens 
parla l'Evangeli. Per entendre la proposta de la lògica vital que 
ens fa Jesús, hem de llegir el context on trobem aquesta 
afirmació: les benaurances.  
Després de l'anunci de la promesa de felicitat per als més 
desafavorits, l'evangelista repassa totes les lleis rebudes en la 
tradició comparant-les amb la proposta de Jesús: viure estimant. 
I diu: si us fan mal, si us acusen, si us roben…«no us hi torneu». I 
encara més: «estima els enemics». La proposta de Jesús és molt 
radical. Pel context entenem que la perfecció a la que es refereix 
l'Evangeli és una «perfecció en l'Amor». Es tracta d'una manera 
de viure, d'oferir la vida, de compartir-la, i sobretot d'apropar-se 
a Déu i als germans, amb amor. El cert és que objectivament 
aquesta proposta d'estimació vers tothom, resulta ser molt 
llunyana de les possibilitats reals de les nostres vides de cada 
dia. Jesús ens proposa d'estimar, però al mateix temps Ell 
s'ofereix per acompanyar-nos, per sostenir-nos, per impulsar-
nos. De fet, ens dona el seu Esperit, perquè les nostres pròpies 
forces són de vegades molt pobres, molt. El fet d'estimar, fins i 
tot, els enemics, ens comporta descobrir com Déu està més a 
prop nostre del que ens pensem, i és així que ens reconeixem 
fills  de Déu. Demanem la força de  l'Amor, per  apropar-nos  a  la 
seva perfecció, que és perdó i misericòrdia. 

      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 22: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 23: Rosa Maria 
Pintos y Adolfo Salmeron. Lola 

Vaqué i Victoriano Pintos i familia. 
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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: Esposos Josep Canyelles 
i Dolors Castellví / 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: EL MIRALL. 

El món cultural de l'antiguetat observava el mirall com un examen de 

tipus moral, o més aviat com un reflex de l'autèntica veritat d'una 

persona; encara que també el mirall podia ser entès com imatge de la 

vanitat i l'egoisme. En el Nou Testament es recull aquesta idea en 

l'afirmació que el Logos és la imatge veritable del Pare celestial, «qui 

em veu a mi veu al Pare» (Jn 14,9). Som nosaltres que ens anem 

convertint cada cop més en imatges vives del nostre Creador (2Co 

3,18). Quan em veuen els altres, veuen el reflex de Déu? 
 


