
 
 
NIT FORMATIVA 
El proper dimecres 19 de gener, a les 20h, a 
càrrec de mn. Joan Pañafiel, vicari episcopal, 
sobre «el sínode» (parròquia de sant Antoni). 
 
 
 
 
NIT MISSIONERA 

Dissabte 29 de gener a les 21’15h, a càrrec de Manel Gorriz, missioner 
al Camerun (parròquia de santa Maria). 
 
 
FESTA MAJOR D’HIVERN 
Dilluns 17 de gener, a les 11h, missa d’ofici, i venda de bastons 
després de la missa. 
 
 
 
 
EL PAPA, missatge de la jornada mundial de les missions 2022. 
 
 
 
El mismo Espíritu que guía la Iglesia universal, inspira también a 
hombres y mujeres sencillos para misiones extraordinarias. Y fue así 
como una joven francesa, Paulina Jaricot, fundó hace exactamente 200 
años la Obra de la Propagación de la Fe; su beatificación se celebra en 
este año jubilar. Aun en condiciones precarias, ella acogió la 
inspiración de Dios para poner en movimiento una red de oración y 
colecta para los misioneros, de modo que los fieles pudieran participar 
activamente en la misión “hasta los confines de la tierra”. De esta 
genial idea nació la Jornada Mundial de las Misiones que celebramos 
cada año, y cuya colecta en todas las comunidades está destinada al 
fondo universal con el cual el Papa sostiene la actividad misionera. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: LA FORÇA DE L’AMOR» 
Després del baptisme comença la vida pública de Jesús. La seva 
activitat resta ben arrelada a la pregària. Jesús prega abans i 
després de cadascuna de les seves accions i intervencions. Els 
signes que acompanyen les paraules de Jesús no volen despertar 
una fe immadura, una mena de superstició, o una atracció 
passatgera, sinó que volen convidar a viure una experiència fonda 
de transformació, de conversió, de creixement. Això és el que passa 
en aquesta primera ocasió, durant la festa de les noces que descriu 
l’evangeli de Joan. Jesús intervé, a petició de Maria, en favor dels 
esposos. Avui podríem dir-ho en d’altres paraules: L’Església prega 
Jesús perquè transformi la vida dels seus fidels. De vegades ens 
succeeix que com en aquella ocasió «s’acaba el vi», és a dir, decau 
l’alegria, l’esperança, el compromís, la intensitat de les nostres 
relacions, de les nostres pregàries i dels nostres compromisos. 
L’Església, com Maria, prega en tota ocasió, insisteix quan és 
convenient i quan no ho és, per tal de que Jesús sigui el factor 
determinant per redescobrir la força de l’amor. És precisament 
l’amor el factor determinant de les nostres vides. Hem estat creats 
per estimar, o dit d’una altra manera, quan estimem ens realitzem 
plenament. El fet és que tots som uns aprenents. No estimem mai 
prou, ni prou bé. L’egoisme és un dels enemics més recurrents, i 
apareix en les nostres vides constantment, com a pares, com a fills, 
com a feligresos, com a mossens, com a treballadors, com a 
empresaris…L’Esperit de Jesús és qui transforma l’aigua en vi, la 
manca d’esperança en novetat i il·lusió. Som convidats a descobrir 
la força de l’Esperit, perquè és Ell qui ens dona a tots el goig de 
poder descobrir-nos més els uns als altres, cridats a estimar-nos, 
sigui quin sigui el color de la nostre pell. I per últim, fixem-nos en 
aquell cap de servei que sap reconèixer i agrair l’alegria i l’amor 
retrobat enmig d’una festa que anava decaient. L’amor tot ho pot i 
tot ho renova, que l’Eucaristia, principal festa dels cristians, no sigui 
una vivència aigualida de la fe.  

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 8: Mercè Canyelles. Carme 

Vacarisses Jorba, Francisco Javier 

García García / Diumenge 9: Maria 

Auxili Borràs. 

 

 

 

CONSELL PARROQUIAL: Dilluns 10 a les 20h 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 8: Mn. Francesc Mestres. 

Pere Fisa. Esposos Josep Canyelles i 

Dolors Castellví. Tuietes Valls. Josep 

Mª Boltà. Josep Morral. Antonia 

Tortoras / Diumenge 9: Montserrat 

Boltà Cañellas. Salvador Ros i Dolors 

Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
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POR LOS ESPOSOS 
 

Señor, nuestro Dios 

te bendecimos por tomar 

en tus manos nuestro amor. 

Ayúdanos a cumplir 

nuestra misión. 

Ven a compartir nuestra vida. 

 

Ayúdanos a formar a  

nuestros hijos, a ser 

testigos de tu amor 

en nuestra familia 

y en la comunidad. 

Danos fuerza en los desalientos. 

Comparte nuestras alegrías. 

Señor, bendice nuestro amor.  

Amén. 

 


