
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
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. 
   Antonio Vendrell Gil (6è aniversari). 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  19.- Sant Àlvar de Còrdova, prevere. 
Vespre.-  Missa.                                 
 

Dimarts dia 20.- Santa Amada, religiosa.  
Matí.-  Missa. 
Vespre.-  Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor (1r. aniversari).                        
 

Dimecres dia 21.- Sant Claudi, màrtir. 
Matí.-  A la M. D. De Montserrat demanant una gràcia.                                   
Vespre.-   Isabel Albacete (funeral).                               
 

Dijous dia 22.- Càtedra de Sant Pere, apòstol.  
Matí.-  Família Martí Tuset. 
        Família Tuset Perals. 
        Esposos Antonio i Encarnación. 
Vespre.- Florentina Parés Montmany (3r. Aniv.) 
 

Divendres dia 23.- Sant Policarp, bisbe d’Esmirna, màrtir.  
Matí.-      Difunts oblidats.                         
Vespre.-  Rossend i Jaume Comamala, i pare Joaquim.                
 

Dissabte dia 24.- Sant Edilbert, laic.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Àngela Ferrés i espòs Francisco. Daniel Sala                                         
 

Diumenge dia 25.- DIUMENGE SEGON DE QUARESMA. 
9h.- Miquel Via i esposa  Dolors; Joan Saperas i espona Benita.              
12:30h.-  Joan Font i Montserrat Mèlich. Vicenç Ferrer.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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QUARESMA, ELS FALSOS PROFETES 
 

El Papa Francesc encapçala el missatge quaresmal d’enguany amb 
unes paraules de l’Evangeli de Mateu: «El mal s’escamparà tant, que 
l’amor de molts es refredarà» (24,12). Jesús està parlant de la fi dels 
temps i descriu la situació en la qual podria trobar-se la comunitat de 
fidels: enfront dels esdeveniments dolorosos, alguns falsos profetes 
enganyaran molta gent fins amenaçar amb apagar la caritat en els cors, 
que és el centre de tot l’Evangeli. 

En el diumenge que escoltem les temptacions de Jesús és molt adient 
la reflexió dels Papa sobre l’actualitat dels falsos profetes que, com el 
temptador, ens enganyen i ens fan caure. Ens diu: 

“Són com «encantadors de serps», o sigui, s’aprofiten de les emocions 
humanes per esclavitzar les persones i dur-les on ells volen. Quants fills de 
Déu es deixen fascinar per les seduccions d’un plaer momentani que es 
confon amb la felicitat! Quants homes i dones viuen encantats per la il·lusió 
dels diners, que els fa en realitat esclaus del lucre o d’interessos mesquins! 
Quants viuen pensant que es valen per ells mateixos i cauen presos de la 
soledat. 

Uns altres falsos profetes són aquells xarlatans que ofereixen solucions 
senzilles i immediates per als sofriments, remeis que tanmateix són 
completament inútils: quants són els joves als quals se’ls ofereix el fals remei 
de la droga, d’unes relacions d’un sol ús, de guanys fàcils però deshonestos. 
Quants es deixen captivar per una vida completament virtual, en la qual les 
relacions semblen més senzilles i ràpides però després resulten 
dramàticament sense sentit. Aquests estafadors no sols ofereixen coses 
sense valor sinó que treuen el que és més valuós, com la dignitat, la llibertat 
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i la capacitat d’estimar. És l’engany de la vanitat, que ens duu a presumir de 
les nostres qualitats… fent-nos caure en el ridícul, i el ridícul no té marxa 
enrere. No és una sorpresa: des de sempre el dimoni, que és «mentider i 
pare de la mentida» (Jn 8,44), presenta el mal com a bé i el que és fals com 
a veritable, per confondre el cor de l’home”. 

 

 (del missatge quaresmal 2018, del Papa Francesc) 
 

 

 
 

 VISITA PASTORAL DEL SR. BISBE  
CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL 
El Sr. Bisbe, amb Visita Pastoral, participarà en aquesta reunió que 
tindrà lloc al Casal, el proper dijous, dia 22, a les 19 hores. L’Acte de 
cloenda serà amb la participació dels fidels el dissabte, dia 3 de març, 
a les 5 de la tarda als Salesians. 

 

 SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM: DISSABTE VINENT, 
DIA 24, A LES 21H. AL CENTRE CATÒLIC 
Tot és a punt pel Sopar de la Fam que cada any amb molt d’encert 
organitza la colla juvenil Socarrels, de l’Esplai Flor de Neu.  

 

 REUNIÓ DE PARES DE 1R. CURS DE CATEQUESI 
Diumenge vinent, dia 25, sortint de la missa de les 12:30h. 

 

 RECÉS QUARESMAL ARXIPRESTAL: 
DIUMENGE, DIA 11 DE MARÇ, A LA TARDA ALS SALESIANS. 
“LA PASQUA: CRIDATS I ENVIATS A DONAR FRUIT” 
Ho anunciem amb temps perquè tots ens ho reservem. Dirigirà el 
Recés Mn. Xavier Morlans, prevere de la Diòcesi de Barcelona i 
professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. De 17 a les 20 
hores, amb la pregària final de Vespres. 

 

 PLA PASTORAL DIOCESÀ 
La nostra diòcesi segueix un Pla Pastoral que és el fruit d’un 
qüestionari adreçat als diocesans, principalment als qui participen en 
òrgans diocesans i parroquials. Era amb motiu del Xè. Aniversari de 
l’erecció de la nova diòcesi de Sant Feliu de Llobregat en l’any 2004. 
En sorgí un Pla Pastoral fonamentat en la frase evangèlica “Jo sóc el 
Cep i vosaltres les sarments”. Un pla que es dividia en tres cursos, 
l’últim del qual és el curs 2017-2018, amb la frase “Us he confiat la 
missió d’anar per tot arreu i donar fruit”. 

A les cartelleres d’entrada el temple en trobareu les carpetes a 
l’interior de les quals hi ha el tríptic amb les múltiples propostes a 
treballar en aquest curs.  
Preneu aquest material i fullegeu-lo per veure les propostes que 
orienten aquest curs. 

 

 VIACRUCIS:  
. Els divendres de Quaresma, a les 19:30 hores. 
. Diumenges 4 i 18 de març, a les 18 hores. 
. Divendres Sant, a les 8 del matí, pels carrers del poble. 

 

 

FER DISSABTE 
 

Un amic m’ha enviat un dibuix. S’hi veu a Déu al costat d’un rentadora 
automàtica preparant la bugada. A la rentadora posa: “Programa de 
Quaresma: almoina, dejuni, pregària”. 

L’acudit gràfic m’ha fet pensar en aquella frase feta tan catalana de 
“fer dissabte”, una expressió molt intel·ligent, perquè posa de manifest 
que per poder celebrar un diumenge com cal, tant a la vida personal com 
a la familiar, és precís fer neteja, posar ordre. 

Ens podem plantejar la Quaresma com a temps per fer dissabte, amb 
el benentès que l’important a la vida cristiana és la Pasqua, el gran 
Diumenge, però que només podrem “fer diumenge” si abans hem “fet 
dissabte”. 

Per molta cura que tinguem, la vida de cada dia fa que embrutem i 
ens embrutem, que hi hagi trencadisses (i això serveix tant per als 
objectes com per a les relacions), que perdem de vista coses 
importants... 

En aquest sentit, ens cal de tant en tant un temps per netejar el que 
s’ha embrutat, per redreçar el que ha deixat d’estar en ordre, per 
apedaçar el que s’ha trencat, per treure la pols, per recuperar el millor 
aspecte de les coses i de nosaltres mateixos. Quin goig fa la casa quan 
s’ha fet dissabte! Ens hi trobem molt més còmodes! 

Quaresma: temps per retrobar-nos a nosaltres mateixos (massa 
sovint ens perdem), temps per netejar i demanar perdó (massa vegades 
embrutem el que era net), temps per tornar a col·locar en el centre de 
la nostra vida el que és essencial (sovint ens queda ocult, amagat darrera 
el que és accessori), temps per treure la pols (pols que no ens deixa 
veure les persones necessitades al nostre voltant)... 

Demano a Déu que m’ajudi a posar a la rentadora de la meva vida el 
millor programa per a la Quaresma.  
 

Joan Ferrés i Prats 


