
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 3.- Sant Blai, bisbe i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Anna Ferrés i pares Julià i Isabel. 
     Difunts família Torredemer-Roig. 
     Carlos Valls Nolla.    
     Difunts colla Benavinguts Mª Rosa, Pere i Jaume.                                  
 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE 5è. DE DURANT L’ANY. 
9h.- Missa.                      
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca. 
   Vicenç Ferrés (7è. aniversari). 
   Joan Costa Ubach . 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 5.- Santa Àgata o Àgueda, verge i màrtir. 
Vespre.- Ana Mª Estel.                                    
 

Dimarts dia 6.- Sants Pau Miki i companys, màrtirs.  
Matí.- Lluís Costa Colomé i esposa. 
Vespre.- Missa.                          
 

Dimecres dia 7.- Sant Ricard, rei d’Anglaterra. 
Matí.- Climent Ubach i família.                                   
Vespre.- Missa.                                 
 

Dijous dia 8.- Santa Elisenda, verge.  
Matí.- Anton Jorba i família. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 9.- Sant Sabí, bisbe. 
Matí.- Missa.                         
Vespre.-  Francesc Sàbat (11è. aniversari).                 
 

Dissabte dia 10.- Santa Escolàstica, verge i germana de Sant Benet.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Missa.                                            
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE 6è. DE DURANT L’ANY. 
       MARE DE DÉU DE LOURDES. 
9h.- Família Planas-Tuset / Antoni Pagan i Paula Boloix i néta Núria.                 
12:30h.- Eduard Perals i Rosita Armangol i Àngel Gallardo. 
   Eleuteri Termes (2n. aniversari)  i Sebastià Serra. 
      Josep Boloix Casas i esposos Laurentí i Consol / Vicenç Ferrés. 
   Cristobal, Carl es i Maria Teresa (Colla del 46). 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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VISITA PASTORAL A L’ARXIPRESTAT 
 

Mons. Agustí Cortés, el nostre bisbe, està duent a terme una Visita 
Pastoral a cadascun dels nou arxiprestats de la nostra diòcesi. Aquesta 
vegada, amb un format més senzill, no s’adreça a cadascuna de les 
parròquies de l’Arxiprestat, sinó al conjunt de l’arxiprestat. El Sr. Bisbe 
participarà en aquelles reunions o col·lectius presents en el nostre  
arxiprestat: 

 

1. Reunió amb l’equip de preveres i diaques, preparada prèviament i amb 
    possibilitat de diàleg obert i lliure (27 de febrer a Sant Vicenç). 
2. Entrevista amb cadascun dels preveres i diaques. 
3. Reunió amb el Consell Pastoral arxiprestal, preparada prèviament i 
    amb possibilitat de diàleg obert i lliure (22 de febrer a les 19h.). 
4. Reunió amb els religiosos i religioses de l’arxiprestat (26 de febrer, a 
    les 20 h.). 
5. Cloenda amb els preveres i fidels de totes les parròquies (als Salesians, 
    dissabte, dia 3 de març, a les 5 de la tarda, amb pregària final). 
 

Recordem l’origen i el sentit de la Visita Pastoral. Entre les obligacions 
que l’Església demana al bisbe, per al bé de l’Església que li ha estat 
confiada, hi ha la realització de la Visita Pastoral. Aquesta obligació 
respon a l’experiència multisecular en l’Església, segons la qual el servei 
propi del pastor no es pot exercir adequadament sense que existeixi un 
contacte directe amb la realitat dels fidels i de les seves comunitats. 

En aquest sentit, la Visita Pastoral està molt lluny de ser un mer 
tràmit administratiu o burocràtic, o una pura acció de control que 
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l’autoritat exerceix sobre les parròquies i institucions. Per contra, el que 
s’hi pretén és celebrar una trobada entre la vida concreta dels fidels i el 
pastor de la diòcesi, de la qual surtin beneficiades tant les mateixes 
parròquies en la seva condició de vetaderes comunitats cristianes i 
eclesials, com el bisbe que ha d’intentar realizar cada vegada millor el 
seu servei. 

Encomenem ja des d’ara aquesta Visita Pastoral del nostre pastor a 
l’arxiprestat. Que enforteixi el treball i l’estreta col·laboració de les 
parròquies en benefici de la tasca pastoral del nostre arxiprestat. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 REUNIONS:  
. PORTANTS DEL SANT CRIST: Casal, Dilluns, dia 5, a les 9 vespre. 
   

. CONSELL D’ECONOMIA: Divendres, dia 9, a 2/4 de 9 del vespre.  
 

 DIA DEL MALALT: DIUMENGE VINENT,  
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES 

La campanya d’aquest any se centra en l’acompanyament dels 
familiars de persones malaltes. El text bíblic triat per treballar el tema 
és: “Aquí tens el teu fill... Aquí tens la teva mare. I d’aleshores ençà 
el deixeble la va acollir a casa seva” (Jn 19,26-27). 
El Dia del Malalt, com tots els dies que se celebren per una causa 
determinada no està pensat per dedicar-hi un dia a pensar en ells i 
prou. És un recordatori d’una realitat viva i present en la vida de 
l’Església com és present malauradament en la realitat de la vida. 
Davant els malalts i les persones grans afeblides per l’edat, cal una 
atenció pastoral i espiritual.  
Hem d’agraïr tots aquells que exerceixen aquesta obra de misericòrdia 
i en especial l’equip de persones que en nom de la parròquia cuiden 
especialment dels malalts, visitant-los a casa o a les residències i 
oferint-los els sagraments. 
També una paraula d’ànim i agraïment a la Delegació de l’Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes a Sant Vicenç dels Horts. Organitzen 
entre nosaltres la Peregrinació diocesana dels malalts a Lourdes i són 
un bon grup de voluntaris que ens recorden la importància de la 
pastoral de la salut al si de l’Església. 
Si algú  vol col·laborar en aquest camp de la Pastoral de la Salut que 
ho comuniqui. Segur que trobarà aquell servei que pot fer! 

 COL·LECTA MANS UNIDES 
Dissabte i diumenge vinent, dies 10 i 11 de febrer. 
Destinada a la consolidació del cicle d’Educació Secundària a una barriada 
perifèrica i ampliació d’una escola de Malanje (Angola). 
 

 SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM 
Organitzat pel grup juvenil Socarrels, de l’esplai Flor de Neu, pel dissabte, 
24 de febrer, a les 21h. al Centre Catòlic.  
Inscripcions pel sopar: Dissabte 3 i 10 febrer, després de la missa de les 
20h. i diumenge 4 i 11 després de les missa de les 9 i de les 12:30h. 
 

 
 

CREIENTS I ATEUS 
 

De vegades quan s’estableixen distincions entre els creients i els 
ateus, quan se’ls pretén definir o distingir conceptualment, es cau en una 
mena de contradicció: la d'identificar als ateus amb l'ús de la raó i als 
creients amb l'aparcament de la raó. La manera més generosa de dir-ho 
seria que els ateus són a prop de la raó i els creients se situen més enllà 
de la raó. 

Les coses no són ben bé així. M'ha agradat llegir uns comentaris que 
va fer Emmanuel Carrier, escriptor i novel·lista francès, referint-se a la 
seva pròpia experiència en aqust àmbit. Per a Carrier l’ateisme és una 
altra forma de fe, és una postura simètrica a la de la creença, perquè 
també és una creença sobre una cosa de la qual a través de la raó no 
podem saber res.  Ho va resumir en aquesta sentència enginyosa i 
provocadora: "No sóc prou creient per poder dir que sóc ateu". 

És una manera intel·ligent de dir que tant l'afirmació de l'existència 
de Déu com la negació de la seva existència es fan necessàriament des 
d'un buit de la raó, sense proves racionals concloents ni en un sentit ni 
en l’altre. El diccionari defineix creure com “tenir per certa una cosa que 
l’enteniment no abasta o que no està comprovada o demostrada”. El 
creient té per certa l’existència de Déu i l’ateu té per certa la no-
existència. 

Si poguéssim demostrar racionalment l'existència de Déu, ja no 
seríem creients, ens limitaríem a descriure l'evident. No podem. Però 
tampoc l’ateu no pot demostrar la no-existència de Déu. Tots ens 
llancem a un buit que se situa més enllà de la raó.  Jo ho faig des de la 
convicció, reforçada per la meva experiència, que la meva vida adquireix 
amb Déu un sentit i una plenitud que sense Ell no tindria. 
 

Joan Ferrés i Prats 


