
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 10.- Sant Simplici, papa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Julià Ferrés i esposa Isabel i filla Anna. 

Basilio Porteros i Carmen Porteros. 
Cisqueta Vendrell i espòs Salvador Prats.  
Francisca Vendrell (sant) i espòs Lluís i fill Lluís Bosch  
Vendrell (2n. aniversari). 

 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE IV DE QUARESMA. 
9h.- Família Planas-Tuset.        
12:30h.- Concepció Nicolau Roig i espòs . 
   Josep Ferrés Ferrés (2n. aniversari). 
                En acció de gràcies. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 12.- Sant Inocenci I, papa / Sant Bernat, bisbe. 
Vespre.- Família Prat-Salvans / Julio i Josep.                                    
 

Dimarts dia 13.- Santa Patrícia, màrtir. 
Matí.- Francesc Ribas Badosa. 
Vespre.- Maria Peramo i Emilia Tena (funeral) i espòs Juan Gordon.                         
 

Dimecres dia 14.- Santa Matilde, emperadriu / Santa Florentina, verge. 
Matí.- Esposos Josep i Carme i pares.                      Vespre.- Missa.                                
 

Dijous dia 15.- Santa Madrona, verge i màrtir / Sant Raimon, abat. 
Matí.- Esposos Pere i Mercè i filla Mercè. 
Vespre.- Manolo Hernández (1r. aniversari). 
 

Divendres dia 16.- Sant Agapit, bisbe. 
Matí.- Missa.                    Vespre.- Antonio Galofré i Conxita Casas. 
               

Dissabte dia 17.- Sant Patrici, bisbe i evangelitzador. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Josep Ferrés i Dolores Prats. 
      Joan Marcè Rigol i família. 
      Esposos Anton Galofré i Conxita Casas. 
      Enric Oliveras (13 aniversari)                                          
 

Diumenge dia 18.- DIUMENGE V DE QUARESMA. 
9h.- Josep Mª Aymerich Costa.  
        Rosa Campmany Campmany (4t. aniversari).          
12:30h.- Pere Bosch i esposa Lluïsa. 
   Isidre Prats. 
   Esposos Salvador Prats i Cisqueta Vendrell.  
                Joan Cuadrado i esposa.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DÉU ESTIMA TANT EL MÓN… 
 

Molts dubten d’aquest amor. Com compaginar aquest amor amb el mal 
en el món, amb el sofriment dels innocents, amb les desgràcies que 
passen…? I malgrat això la fe ens diu, i avui ho proclamarem a l’Evangeli: 
“Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi nigú 
dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna”. “Déu és amor” ens diu 
Sant Joan en una de les seves cartes. I també Sant Pau ens diu a l’inici de 
la lectura que avui escoltarem: “Déu, que és ric en amor, ens ha estimat 
tant que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem 
morts per les nostres culpes”. 

Resseguint la fe bé podem dir que Déu ens ha creat per amor i ens ha 
redimit per amor. Així podem entendre-ho tot com una història de salvació: 
comença amb la creació, continua amb l’Èxode, on Déu es revela salvador, 
alliberador del poble. Un Déu que es fa proper i fa aliança: “Jo seré el vostre 
Déu i vosaltres sereu el meu poble”. Déu que parla, Déu que condueix, Déu 
que es revela en la història... I en la plenitud del temps, ens dóna el seu Fill. 
I el món continua el seu camí, i hi ha mal i mort, i hi ha plor i injustícies… 
però hi ha l’amor de Déu com hi era en Jesús clavat en Creu. Podem viure-
ho tot des de la desesperació, a les fosques totalment, en la fredor del no-
res, o des d’un Tu que acompanya, que estima, que acull, en qui pots agafar-
te sempre, també en la dissort. 

Anem a trobar Jesús, de nit, com Nicodem, i en sortirem afermats en la 
fe en el Fill únic de Déu. Que Ell il.lumini tota la nostra vida. Fora foscors! 
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Enlairem la mirada vers Crist crucificat: res ni ningú no podrà separar-nos 
de l’amor de Déu que en Crist ha mostrat com ens estima.  
 

Mn Anton Roca     
 
 

 
 

 

AVUI, DIUMENGE, A LES 17 H.: RECÉS QUARESMAL ALS  
SALESIANS, DIRIGIT PER MN. XAVIER MORLANS 
 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Antonio Martínez Fernández, que morí el 
4 de març, a l’edat de 60 anys. També morí, el passat dia 6, Paula 
Rodríguez Colio, a l’edat de 101 anys. Descansin en pau. 
 

 REUNIÓ DEL GRUP DE LITÚRGIA:  
DIMECRES, DIA 14, A LES 9 DEL VESPRE AL CASAL  
Per preparar la Setmana Santa i la Pasqua. 

 

 DIUMENGE VINENT, DIA DEL SEMINARI:  
“APÒSTOLS PER ALS JOVES” 
Aquest és el lema d’enguany per al dia del Seminari. Ens recorda 
el Sínode de bisbes que tindrà lloc al proper mes d’octubre, on es 
tractarà el tema dels joves i del discerniment vocacional. Davant 
del món dels joves i d’un món que ha de tornar a posar Déu al 
centre de la seva vida, veiem que el Senyor i l’Església tenen 
necessitat d’apòstols. Els seminaristes han donat un pas endavant 
en la crida que Déu els ha fet. Així ho estan fent tants i tants 
mossens que donen la seva vida en el ministeri que Déu els ha 
confiat. Però tenim necessitat que molts joves estiguin disposats a 
lliurar la seva vida per a ser sacerdots, apòstols del Crist. 
 

 VIACRUCIS I MISSA: cada divendres a 2/4 de 8 del vespre. 
DIUMENGE VINENT, IA 18: Viacrucis a les 6 de la tarda. 
 

 PROGRAMES DE SETMANA SANTA  
Es repartirà diumenge vinent el Programa de les celebracions 
litúrgiques, Viacrucis, etc.  
 

 ESPAI “PREGÀRIA MENSUAL”, AQUEST DILLUNS, 19:15H: 
Exposició del Santíssim i vespres quaresmals 

 

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

 PROGRAMA D’ACTES DEL COS DE PORTANTS DEL SANT 
CRIST 
Sortirà pròximament, amb el Pòrtic a càrrec de Mn. Anton Roca i amb 
els horaris de l’Auto Sacramental, la Processó del Divendres Sant, la 
desfilada dels Armats... 
Referent a la Processó, les persones que hi vulguin participar, per 
apuntar-se, cal que ho facin els diumenges 11, 18 i 25 de febrer, d’11 
a 12:30 h., a la rectoria. 

 
 

ACOSTAR-SE A LA LLUM 
Meditant l’Evangeli d’aquest cap de setmana m’ha vingut al cap una 

publicació francesa a la que vaig tenir accés de manera casual fa quinze 
dies. Hi havia un anunci d’un rellotge de luxe, amb l’eslògan “Si als 50 
anys no has aconseguit aquest rellotge, la teva vida ha estat un fracàs”. 
Al costat hi havia una vinyeta d’un humorista francès, anomenat Boulet, 
en la que es llegia: “Si als 50 anys continues somiant en aquest rellotge, 
segurament la teva vida ha estat un fracàs”. 

La metàfora del rellotge (la diferència entre tenir i ser) m’ajuda a 
comprendre el contrast entre llum i tenebra, entre bé i mal, del que parla 
l’Evangeli de Joan. Quan diem que Déu ha enviat el seu Fill al món per 
salvar-lo, vol dir que Déu, a través de Jesús, ens ajuda a ser. Viure 
obsessionats pel tenir és viure en la tenebra. 
El problema quan plantegem aquestes dicotomies és el risc de pensar 
que uns (normalment els altres) són del bàndol del mal i uns altres 
(nosaltres) del bàndol del bé, mentre que a la Quaresma se’ns recorda 
que a la vida el bé i el mal no es distribueixen entre unes persones i unes 
altres, sinó en el si de cada persona. Encara que estiguem en el camí de 
la llum, sempre hi ha una part de nosaltres que és en la tenebra. 

El somni del creient és que Jesús és la llum de la nostra vida. Però 
aquest somni està contaminat, hi ha parts de la nostra vida esbiaixades. 
Com deia sant Pau, “de vegades no vaig el bé que voldria, sinó el mal 
que no voldria” (Rm, 7, 19). Podríem dir, d’acord amb l’Evangeli, que la 
part de nosaltres que obra malament “té odi a la llum i es vol quedar en 
la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres” (Jn 3, 20). 

Per mi la Quaresma és una oportunitat per revisar els meus somnis 
(com el que simbolitza el rellotge de l’anunci), per adonar-me que a la 
vida hi ha llums que no m’il·luminen sinó que m’enlluernen (i que, en 
conseqüència, em ceguen), que hi ha somnis que m’impedeixen veure-
hi clar. No m’hauria de fer por acostar-me a la llum, a Jesús, per 
desemmascarar el que hauria de purificar en mi mateix.  

 

Joan Ferrés i Prats 


