
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 10.- Santa Escolàstica, verge i germana de Sant Benet.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Quimeta Font i Pau Ferrés.                                            
 
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. 
 
Dilluns dia  12.- Santa Eulàlia, verge i màrtir. 
Vespre.- Eulàlia Font i espòs Joan.  Alba Antonio.                                  
 
Dimarts dia 13.- Sant Benigne, prevere i màrtir.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 
Dimecres dia 14.- DIMECRES DE CENDRA. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Missa.                                 
 
Dijous dia 15.- Sants Faustí i Jovita, germans màrtirs. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 
Divendres dia 16.- Sant Onèsim, bisbe.  
Matí.- Assumpta Tres Ferrés i Josep Reverter Estrada.                          
Vespre.- Paula Boloix Boltà. Soledad Bermejo Ludeña (Maria Auxiliadora).                
 
Dissabte dia 17.- Sant Aleix de Falconieri. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Esposos Josep Sagristà i Agustina Cartañà.  
                                  Esposos Josep Granollés i Mª Teresa Camps.                                          
 
Diumenge dia 18.- PRIMER DIUMENGE DE QUARESMA. 
9h.- Jaume Presas Gil.                            
12:30h.- Vicenç Ferrer. 
   Magdalena Ferrés Aymerich (aniversari) i Isidre Marcè Prats. 
   Martí Roig Roig (aniversari). Dorotea Campmany i família. 
     

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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LA QUARESMA I LA VIDA: UN ÚNIC CAMÍ 
 

Dimecres vinent –Dimecres de Cendra- començarem el camí que 
ens condueix a la solemnitat de la Pasqua. Mentre l’Església ens proposa 
córrer aquesta cursa interior –tenint fixa la nostra mirada en Crist- 
mentre se’ns demana una atenció particular a les coses de l’esperit, a 
revisar actituds i comportaments, a purificar-nos i convertir-nos… Mentre 
l’Església ens proposa entrar al desert (1r. diumenge), pujar al Tabor 
(2n. diumenge), acollir el nou temple de Jesús mort i ressuscitat (3r. 
diumenge), aceptar l’amor de Déu que ens ha donat el seu Fill “perquè 
tots els qui creguin en Ell tinguin vida eterna” (4t. diumenge), unir-nos 
a Crist, el “gra de blat que morint dona molt de fruit” (5è diumenge), 
mentre ens fem seguidors de Crist i l’acompanyem en el seu camí de 
passió i resurrecció (Rams i Pasqua)… Mentrestant la vida, la societat, la 
política, el món i tot  gira i gira i va fent el seu curs, i nosaltres amb ell. 
I no pot ser d’altra manera: les preocupacions del dia a dia –personals i 
comunitàries-, les aspiracions i il.lusions, el neguit per la família, la 
precarietat en que tanta gent viu, el futur per a les generacions que 
pugen, el moment polític crispat que vivim... són el paisatge del camí de 
la nostra vida.  

El camí quaresmal i la vida de cada dia, doncs, ¿dos camins 
paral·lels? No pas. ¿Com un cristià podria viure xuclat per la vida al 
marge de Crist, de l’Evangeli, dels sagraments, de l’Església? però 
tampoc no podrà viure absort en una vida interior sense que aquesta 
tingui una plasmació externa en la seva actuació. La vida li demanarà 
respostes, posicionaments, actuacions que haurà de fer, això sí, 
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inspirant-se en  les seves conviccions més fondes, aquelles que tenen la 
seva arrel en Déu mateix. 

Vida i fe, fe i vida, dues realitats inseparables.  
 

Mn. Anton Roca 
 
 

 
 

 COMENÇA LA QUARESMA, CAMÍ DE LA PASQUA 
• DIMECRES, DIA 14: DIMECRES DE CENDRA 

o Imposició de la cendra i missa: 8h. i 20h. 
o Imposició de la cendra per infants i famílies de 

catequesi: 18h. 
• Viacrucis: tots els divendres de Quaresma, a 2/4 de 8 del 

vespre. 
• Abstinència de carn: tots els divendres de Quaresma. 
• Dejuni i abstinència: Dimecres de Cendra i Divendres Sant. 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Ana Mª Sánchez Sánchez que morí el 
passat dia 5 de febrer. Descansi en la pau del Senyor.  
 

  BAPTISME  
Aquest diumenge, dia 11, rep el sagrament del Baptisme la nena 
María Sofía Coto López. Preguem per ella i donem l’enhorabona a 
la seva família. 
 

 REUNIÓ D’ACOLLIDORS DE PROMESOS 
Aquest dimarts, dia 13, a les 9 del vespre a la rectoria. 
 

 CURSET DE CATEQUISTES ARXIPRESTAL: DIES 12 I 13. 
Demà i demà passat al Casal, de 2/4 de 7 a les 8 de la tarda tindrà 
lloc al Casal dues xerrades formatives per a catequistes i persones 
interessades: 
• Dilluns: Mn. Bruno Bérchez, Delegat de joventut del Bisbat 

de Barcelona: “L’evangelitzador que és evangelitzat”. 
• Dimarts: Mn. Francisco García Baca, Professor de l’Institut de 

Litúrgia: “els nens i la litúrgia”. 
 

 SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM 
Inscripcions pel sopar: Dissabte 10 febrer, després de la missa de les 
20h. i diumenge 11 després de les missa de les 9 i de les 12:30h. 

 AVUI: COL·LECTA DE MANS UNIDES: COL·LABORA-HI! 
 

 PREGÀRIA JOVE: AQUEST DIJOUS, A LES 7 DE LA TARDA. 
 

 NO HI HA “ESPAI DE PREGÀRIA” AQUEST MES 
Pel fet que aquest dilluns hi ha Curset de Catequistes i també per 
reforçar l’inici de la Quaresma aquest Dimecres de Cendra. Ens 
convoquem aquest dimecres al ritu de la imposició de la cendra i 
Eucaristia a l’inici de la Quaresma. 

 
 

UN INTERCANVI D’ACTITUDS 
 

Si em permeteu un joc de paraules, diré que em sorprèn la capacitat 
que té l’Evangeli de sorprendre’m. Tant se val que hagi llegit o sentit 
moltes vegades un fragment determinat. Sempre és nou per mi, sempre 
em sobta i m’interpel·la com si el llegís per primera vegada. 

Aquest cap de setmana, per exemple, l’evangeli parla d’un leprós, i 
no puc deixar de pensar en la quantitat de persones proscrites que avui 
hi ha en el nostre entorn (com els leprosos, que eren la casta més 
marginada del poble d’Israel). L’Evangeli diu que aquest leprós demana 
ajuda a Jesús, i no puc deixar de sentir-me interpel·lat i qüestionat per 
tantes persones que estem marginant i a les que no els prestem l’ajut 
que reclamen i necessiten. Parla que Jesús imposa al leprós silenci 
després de la seva curació, i penso que Jesús no vol una fe basada en 
l’espectacle. Per a Ell la curació física és sobretot un signe i una expressió 
d’una curació més profunda. 

Ara bé, les dues coses que em sorprenen i m’interpel·len més en 
meditar aquest Evangeli són les actituds de Jesús i del leprós. L’Evangeli 
diu que Jesús es compadeix. La paraula compassió és etimològicament 
molt significativa: compartir el sentiment, el patiment, fer propi el 
patiment de l’altre. També l’actitud del leprós em sorprèn i interpel·la: 
“Si vols, em pots curar”. 

Sento que és en aquest intercanvi d’actituds on se situa el nucli i la 
força de la fe. Jesús sempre es compadeix, sempre estima, sempre és a 
punt de fer seves les nostres necessitats i mancances. El que falta, 
doncs, és que jo sigui conscient que sempre necessito ser curat d’alguna 
mancança i sobretot que tingui confiança que Ell  i només Ell em pot 
curar. Sento que la fecunditat de la fe està condicionada per l’encontre 
entre aquestes dues actituds. 
 

Joan Ferrés i Prats 


