
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 5.- Sant Telèsfor, papa. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer-Roig. 

   Difunts Font-Parés.                                  
 

Diumenge dia 6.- EPIFANIA DEL SENYOR. 
9h.- Missa. 
12:30h.-  Àngela Casas, Gemma Asenjo i Mª Lluïsa.    
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
 
Dilluns dia 7.- Sant Ramon Penyafort, prevere dominic. 
Vespre.-  Josep Baqués i pares.                                   
 
Dimarts dia 8.- Sant Apol·linar, bisbe. 
Matí.- Josep Poch i esposa. 
Vespre.-  Maria Herrero (9è. aniversari).                         
 
Dimecres dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir. 
Matí.- Mª Dolors Pueyo Bertran.                            
Vespre.-  Magí Canals i Maria Pi.                               
 
Dijous dia 10.- Sant Agató, papa. 
Matí.- Jéssica Turmo (1r. aniversari). 
Vespre.- Joan Llopart i esposa Conxita. 
 

Divendres dia 11.- Beata Anna Mª Janer, verge. 
Matí.-  Jaume Martí Alabat.                   
17:15h.- Missa funeral germana Teresa Ibáñez. 
Vespre.-  Miquela Roig (32è. aniversari).               
 
Dissabte dia 12.- Sant Arcadi,  màrtir / Sant Alfred, monjo. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Missa.                                        
 

Diumenge dia 13.- BAPTISME DEL SENYOR / Sant Hilari, bisbe. 
9h.-    Antònia Tudela i espòs Pepito. 
    Basilio Porteros.     
12:30h.- Missa.      
11h matí a Sant Roc.- Celebració de la Paraula i Comunió. 
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LA VIDA: UN CAMÍ I UNA OFRENA 
 

 

La trobada amb Jesús és el terme del seu llarg viatge. Després ja se’n 
tornaren. Pel camí, alegries i dificultats, com és el camí de la vida. No 
tenen moltes evidències: només una estrella, i encara no sempre. 
Pregunten, escolten què diuen les Escriptures i, guiats per elles, van fent 
camí, fins que troben. Llavors l’alegria és immensa: veieren el nen amb 
Maria, la seva mare, es postreren a terra i el van adorar. Després li 
oferiren presents… 

Quina narració tan suggerent! Aquells mags de l’Orient són 
l’acompliment de les profecies: “tots els pobles, Senyor, us faran 
homenatge”. El secret que es revela en la festa de l’Epifania és aquest:     
“que des d’ara, per l’evangeli, tots els pobles, en Jesucrist, tenen part en 
la mateixa herència, formen un mateix cos i comparteixen la mateixa 
promesa” (Ef. 3, 6). 

La descripció del camí dels savis –des que surten fins que arriben a la 
seva fita- és la descripció de l’itinerari de la fe del creient en Jesucrist, 
real i ideal a la vegada, és a dir, és també una proposta per a nosaltres, 
que podem quedar-nos a mig camí, que ens podem desanimar i 
abandonar… 

Sovint aquest itinerari es dóna barrejat entre nosaltres: ens movem 
entre la recerca i la trobada, entre l’estel que ens guia i la foscor de la 
nit, entre l’alegria immensa i el plor del món, entre respectar Jesús, però 
no donar-li el cor. 
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Avui pot ser un bon dia per renovar el nostre seguiment de Crist, 
acollir-lo per la fe en el nostre cor, postrar-nos davant d’Ell, adorar-lo i 
oferir-li els nostres presents, la nostra vida. Potser ens sonarà a 
vessallatge passat de moda, però deixem les paraules i anem a 
l’essencial: la fe és dir un sí a Déu, ben ple, que t’agafa tota la vida. Un 
sí que és oferiment. 

Des d’aquest oferiment central, aprenem a fer de la nostra vida un 
oferiment al altres. L’alegria pels regals en el dia de Reis ens parla de 
l’alegria cristiana que neix d’entendre la vida com un do, com un 
oferiment: els Mags o savis així ho manifestaren davant Jesús. Nosaltres, 
també ho podem fer davant Jesús, i podem convertir tota la vida en un 
do, i ser feliços, perquè “fa més feliç donar que rebre”. Bona diada de 
Reis! 
 

Mn. Anton Roca 
 

 
 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL: ANYS 2018 i 2017 
 

SAGRAMENTS ANY 2018 ANY 2017 
Baptismes 58 (35 nenes  i 23 nens) 57 
Confirmacions   9 (2 adults, 4 noies i 3 nois) 13 
1ª Comunió 44 (24 nenes i 20 nens) 55 
Matrimonis 10 celebrats aquí i 5 a altres llocs. 11 
Exèquies 53 (28 dones i 25 homes).  

 35 celebrats a l’església 
parroquial i 18 a la capella del 
tanatori.  
 

41 
(26 església, 
15 tanatori) 
 

 
 DIMECRES, DIA 9, a les 21h., A LA RECTORIA:  

GRUP DE LITÚRGIA  
Passades les festes de Nadal es reinicia el grup de Litúrgia, obert 
a tots els qui vulguin alimentar la seva vida cristiana a partir de 
l’espiritualitat litúrgica. 

 
DIUMENGE VINENT:  
MISSA FAMILIAR I BAPTISME EN EDAT CATEQUÈTICA 

 

 FUNERAL PER LA GERMANA TERESA IBÁÑEZ, RELIGIOSA 
DE LES GERMANES DE LA DOCTRINA CRISTIANA 
El passat dia 20 de desembre moria, a la residència que les 
germanes tenen a Benidorm, la Gna. Teresa, després d’una greu 
malaltia. Ella ha estat molt vinculada al col·legi de la Immaculada, 
primer com a mestra i aquests darrers dotze anys com a titular de 
l’escola, fins a la seva malaltia. En escaure’s el seu decés a les 
vigílies de les festes de Nadal, el funeral pel seu repòs etern tindrà 
lloc aquest divendres, dia 11, a les 17’15h. al nostre temple 
parroquial. L’escola i la parròquia us convida a participar-hi i pregar 
per ella. Descansi en la pau del Senyor. 

    
 

LA CARTA ALS REIS 
 

Si em permeteu que continuï amb la reflexió que vaig iniciar amb 
motiu del cap d’any, diré que hi ha dues maneres radicalment diferents 
de celebrar la festa dels Reis: la modalitat infantil i la modalitat adulta.  I 
aquesta classificació serveix també per definir dues maneres de viure la 
fe. 

Pel que fa als Reis, estarem d’acord que és una festa màgica. Però no 
ho és només per als infants. El que canvia entre els infants i els adults 
és el tipus de màgia que viuen. Els infants només coneixen el plaer de 
demanar i de rebre. Aboquen tots els seus somnis en una carta i 
confien  en què tots els seus desitjos  seran satisfets de manera màgica.  
Podríem pensar que en fer-nos grans desapareix la màgia, però no és 
del tot així. Quan ens fem prou grans, apareix una altra màgia. Els adults 
hem passat a experimentar un altre tipus de plaer: el de donar, el de 
veure feliços els altres, el de fer-los feliços. 

La fe també la podem viure en modalitat infantil o en modalitat adulta. 
La vivim de manera infantil quan utilitzem Déu com a Rei mag al que 
supliquem que resolgui els nostres problemes. Per exemple, quan fem 
pregàries en les que demanem “que hi hagi pau” o “que els homes 
s’estimin”, com si es tractés de regals que han de caure ploguts del cel. 
Només ens comportem com a cristians adults quan la fe fa que ens 
impliquem, que ens comprometem en allò que demanem. 

Les figures evangèliques dels mags són un exemple que tant la 
maduresa humana com la cristiana comporten abandonar la seguretat 
de casa nostra, sortir de nosaltres mateixos i seguir l’estrella que ens 
porta a l’encontre de Déu i dels altres, a la felicitat de donar i de donar-
nos. 
 

Joan Ferrés i Prats 


