
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 16.- Sant Onèsim, bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Assumpta Tres i Josep Reverter. 
     Mª Jesús Bentz Mohamed. 
     Esposos Pere Roig i Mercè Roig, i fill Martí. 
     Miquel Font Casanovas i esposa.                                           
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE VIè DE DURANT L’ANY. 
9h.- Jaume Presas Gil / Antonio Garcés i Encarnación.             
12:30h.- Maria Poch i espòs Joan i fill Joan / Manuel Clajer i esposa Inés. 
                Antoni Vendrell i Gil.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 18.- Sant Simeó, bisbe de Jerusalem. 
Vespre.- Missa.                                    
 

Dimarts dia 19.- Sant Gabí, prevere i màrtir. 
Matí.- Antonio Vendrell  i pares Joan i Dominga. 
Vespre.-   Antonio Vendrell Mallol. 
    Família Alberti- Munné.                         
 

Dimecres dia 20.- Sants Nemesi i Potami, màrtirs. 
Matí.- Família Tuset Perals.                               
Vespre.- Esposos Margarita Mayor (2n. aniversari) i Antonio Pastor.                            
 

Dijous dia 21.- Sant Pere Damià, bisbe d’Òstia i doctor de l’Església. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 22.- LA CATEDRÀ DE SANT PERE, APÒSTOL. 
Matí.- Família Martí Tuset.                      
Vespre.- Florentino Parés Montmany.              
 

Dissabte dia 23.- Sant Policarp, bisbe d’Esmirna i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Àngela Ferrés i espòs. 
     Esposos Joaquim Siñol i Pepita Rocher.                                        
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE VIIè DE DURANT L’ANY. 
9h-  Miquel Via i esposa Dolors. 
  Joan Saperas i esposa Benita.  
12:30h.- Isidre Prats. 
   Joan Font i Montserrat Mèlich. 
   Isidre Marcè-Magadalena Ferrés.    
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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EXÈQUIES CRISTIANES: LA  
PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES O 

D’ALTRES (i 3) 
 

Les famílies, els més pròxims, faran bé de preparar les exèquies del 
seu familiar difunt amb el mossèn que ha de presidir la celebració. Ja 
poden intervenir abans de la mort del difunt, avisant el mossèn per fer 
una visita, confortar-lo amb el sagrament de la Unció dels Malalts, la 
Comunió… Són sagraments per animar espiritualment el malalt en la 
prova que està passant. Si s’explica bé, no té per què espantar el malalt. 
Alguns ho desitgen, a molts els ha donat pau… Altra cosa és forçar la 
visita, forçar a rebre els sagraments. Això no s’ha de fer. 

Tornant al moment de les exèquies, he dit que és positiu tenir un 
contacte de la familia amb el sacerdot: conèixer la persona per adequar 
al màxim la celebració. També els familiars o d’altres poden intervenir en 
les lectures de la celebració i en la Pregària dels Fidels. 

El ritual preveu, unes paraules d’algún familiar, amic, etc. en el comiat 
de la celebració: d’agraïment envers els assistents i d’expressió de 
sentiments envers la persona que ens ha deixat. Normalment anirà bé 
que es portin per escrit, doncs es pot evitar quedar en blanc, o que 
l’emoció ens faci males passades. La improvització és mala consellera en 
aquests moments. També aconsellem que el qui presideix ho pugui llegir 
abans de la celebració. Per pròpia experiència puc dic que a vegades 
m’ha anat bé tenir aquesta intervenció perquè m’ha ajudat a conèixer 
més alguna faceta del difunt que orienta després la celebració. També 
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va bé perquè es poden corregir expressions o senzillament dir que 
algunes coses no són apropiades de dir-les allí o que són tan íntimes que 
poden ferir sentiments dels allí presents, de la pròpia familia, o pensar 
que al propi difunt li doldrien. 

Encara una paraula sobre aquests comiats: no caigueu en el tòpic de 
recordar “aquells macarrons tan bons de l’àvia…”. Home! Recordem els 
nostres difunts -més enllà de les seves virtuts culinàries- per les seves 
virtuts humanes, espirituals, de tracte, d’afecte, de manera de ser i de 
fer… Segur que l’àvia us ho agrairà. I perdoneu la xispa d’humor…  
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 CANVI EN EL CALENDARI DE REUNIONS PREVISTES 
El Consell Pastoral parroquial previst pel dia 17, i la reunió de 
catequesi bíblica de dijous vinent, es traslladen al dilluns, dia 25 i 
el dijous, dia 28 de febrer, respectivament.  
El motiu del canvi és que aquesta semana Mn. Anton està 
d’exercicis espirituals fins divendres a la tarda, al santuari del Sant 
Crist de Balaguer. 
 

 CONDOLENÇA A LES FAMÍLIES DE: 
. Marcelina Egido Izquierdo: morí el passat dia 8, a l’edat de 
61 anys. 
. Carmen Fornieles Velasco: morí el passat dia 14, a l’edat de 
87 anys.   
. Joan Ribas Marsal: ens va deixar el passat dia 15, a l’edat de 
91 anys. 
Descansin en la pau del Senyor. 

 

 SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM: DISSABTE VINENT 
Organitzat pel grup juvenil Socarrels, de l’esplai Flor de Neu, es 
farà dissabte vinent, dia 23, a les 21 hores, al Centre Catòlic.  
Inscripcions pel sopar: aquest Dissabte, dia 16, després de la missa 
de les 20h. i diumenge 17 després de les misses de les 9 i de les 
12:30h. 
 

 VISITA GUIADA A LA SAGRADA FAMÍLIA 
Una sortida parroquial, entre cultural i d’esplai, que inclou una 
visita guiada a la Basílica de la Sagrada Família, precedida per una 
petita pregària a la cripta de l’Església. Hem omplert el cotxe de 

60 places, per la qual cosa la visita es farà alhora amb dos grups 
de 30 persones. Després passejarem pel Park Güell, per fer una 
mica de gana, i finalment a 2/4 de dues el dinar a Can Culleretes, 
restaurant situat al “cor” de la ciutat. 
 

 BAPTISMES  
Aquest diumenge rep el sagrament del Baptisme la nena Greta 
Molina Ageo. La felicitem i preguem per ella. 

 

 RESULTAT DE LA COL·LECTA CONTRA LA FAM 
En la col·lecta de diumenge passat, destinada a Mans Unides, es 
recolliren 1.046,50 €. Any 2018: 1.019,50. Moltes gràcies!! 

 

 

LA PÀGINA EN BLANC 
 

S’han escrit moltes pàgines sobre la pàgina en blanc. És una 
experiència que coneixen molt bé els escriptors professionals, però que, 
si fa no fa, tots hem tingut oportunitat de fer alguna vegada a la nostra 
vida. Es tracta d’aquella sensació de mandra, de buidor, d’impotència o 
fins i tot d’angoixa que experimenten de vegades les persones que estan 
assegudes davant d’una pàgina que necessiten omplir (o que els 
agradaria omplir) i no saben amb què, amb quin contingut. O no sabem 
com. 

La reflexió es pot fer també a l’inrevés. Quan llegeixo una pàgina que 
m’agrada molt, que m’omple, que obre la meva ment a noves dimensions 
de la realitat, penso que allò, en un primer moment, va ser només una 
pàgina en blanc. Potser d’entrada aquell escriptor va experimentar 
també una sensació de buidor o d’impotència, però va ser capaç de 
vèncer-les, d’enfrontar-se al repte, i se’n va sortir, posant en aquella 
pàgina vida, esperit, emoció, sentit. I ara aquella pàgina és plena i, a 
més, aconsegueix omplir-me a mi. 

Tot plegat em serveix com a metàfora per reflexionar des de la fe 
sobre el meu dia a dia, perquè em fa pensar que cada dia de la meva 
vida Déu m’ofereix, en llevar-me, una pàgina en blanc, una de nova cada 
dia. La vida és feta de pàgines en blanc que Déu em convida a omplir. 
Estic cridat a donar forma a cada pàgina, a omplir-la de vida, d’esperit, 
d’emoció, de sentit. 

No haig de pensar en el que vaig fer amb la pàgina d’ahir, en si me’n 
vaig sortir o no. Avui en tinc una de nova. Si penso que Déu m’ajuda a 
escriure-la, tinc més possibilitats que cada dia l’escrigui una mica més 
bé. 
 

Joan Ferrés i Prats 


