
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 20.- Sant Eleuteri, bisbe  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Antoni Pastor Campmany / Jaume Perals Aymerich / 
Francisco Boada / Vicenç Berenguer López / Ramon Soley Parellola.                                          
 
Diumenge dia 21.- II DE QUARESMA. 
9h.-  Francesc Capdevila.                                         
12h.- Isidre Prats / Rosa Campmany i família / Maria Acevedo Jiménez (1r. 
aniversari) / Pere Roig i Mercè Roig i fill Martí / Pepita Rocher (5è. 
aniversari) / Bernardo Expósito Martínez (1r. aniversari) i fill Sebastián.                                         
18h.- Missa.                                                                                         
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia 22.- La Càtedra de sant Pere, apòstol. 
Vespre.- família Martí-Tuset / Florentina Parés, 1er aniv.                             
 
Dimarts dia 23.- Sant Policarp, bisbe. 
Matí.- acció de gràcies a Sant Cristòfol. 
Vespre- Eva Vera.                     
 
Dimecres dia 24.- Sant Sergi, monjo i màrtir. 
Matí.- missa.                                  
Vespre- Enric Perals Aymerich.             
 
Dijous dia 25.- Sant Cesari, metge / Sant Valeri, ermità d’Astorga. 
Matí.- missa. 
Vespre.- Beni Espigares Hernández. 
 

Divendres dia 26.- Sant Nèstor, màrtir / Sant Alexandre, bisbe. 
Matí.- missa.                         
Vespre.- Florenci Ribas Ferrés. 
 
Dissabte dia 27.- Sant Gabriel de la Dolorosa, religiós. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Àngela Ferrés i espòs Francisco, aniv. / família difunts 
Rocher i Maimó. 
 
Diumenge dia 28.- III DE QUARESMA / Sant Hilari, papa. 
9h.- Concepció Ferrés.                                        
12h.- Maria del Mar Mateu / Joan Font i Montserrat Mèlich / Pepeta 
Reverter  i Joan Morral.                                                                                                                              
18h.- Joan Marcè Rigol / Joan Saperas i esposa Benita / Miquel Via i esposa 
Dolors.                                                                                         
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE II DE QUARESMA              21 DE FEBRER DE 2016. N. 8 

UNA ATURADA RECONFORTANT EN EL CAMÍ 
Igual que Jesús i els apòstols fan una aturada en el camí cap a 

Jerusalem i viuen l’experiència de la Transfiguració, també a nosaltres 
ens fa falta aturar-nos un moment en aquesta atrafegada vida que 
portem i adonar-nos d’on i quin és l’horitzó vers el qual ens adrecem.  

La Transfiguració té lloc al camí que porta a Jerusalem. S’aturen i 
pugen a una muntanya per pregar. En aquest moment de silenci, de 
contemplació, és quan té lloc la revelació, la confirmació: “Aquest és el 
meu Fill, l’escollit, escolteu-lo”. 

El Senyor volgué que alguns dels seus apòstols disfrutéssin 
d´aquesta gran experiència que en diem la Transfiguració. Hi ha qui no 
sap disfrutar de les coses de la fe: va a missa, compleix... però és més 
un deure que res més. D´altres viuen els actes religiosos, la seva vida 
virtuosa, els actes d´amor envers els altres només per temor: "¿i si no 
ho faig i Déu em castiga?". D´altres només interessadament: "per 
guanyar-me la Glòria, per anar al cel" 

El  2on. Diumenge de Quaresma ens invita a disfrutar de la fe, com 
un do i un tresor que ho és per si mateix. Ja sabem que cal comptar amb 
els moments de foscor, de temptació... però a uns cristians sense 
experiència interior de joia i satisfacció –la joia de l’Evangeli, diria el papa 
Francesc- els mancaria quelcom, i en definitiva no serien uns bons 
transmissors de la fe... 

Unes pautes per revisar-nos sobre això: quan preguem, ¿només 
demanem, només pensem en nosaltres o sabem alegrar-nos d´estar 
amb el Senyor? Experimentem a través dels sagraments -Eucaristia, 
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Penitència- el goig de la proximitat i el perdó de Déu? En la celebració 
dominical sentim el goig d´estar prop de Crist glorificat que ens aplega, 
ens parla, ens alimenta? ¿Gaudim de poder compartir la fe i la vida amb 
d´altres persones en els nostres grups i en els serveis parroquials que 
portem a terme, o som dels qui ens neguiteja el gaudi de les coses 
espirituals, com si això no fos important?  

Ja sabem que després haurem de baixar a la terra baixa i serà el 
temps de la lluita, de l´esforç, de donar la vida, de veure i acollir  Crist 
no pas glorificat, sinó nafrat i sol i injustament tractat en tants germans 
que ens rodegen. Però ho farem com els qui serven una llambregada de 
glòria inesborrable en el seu cor que els fa joiosos i esperançats i ferms 
en el combat.  

Mn. Anton Roca 
 

• PRIMERES VESPRES DELS DIUMENGES DE QUARESMA: cada 
dissabte de Quaresma, a 2/4 de 8 del vespre. 
 

• VIACRUCIS:  
o Cada divendres, dia penitencial, a les 7,30 de la tarda: 

viacrucis a l’interior del temple i missa. 
o Diumenge vinent, dia 28 de febrer i diumenge, 6 de març, a 

les 17,15 h: Viacrucis i missa.  
 

• RECÉS QUARESMAL DE L’ARXIPRESTAT: Diumenge, dia 13 de 
març, als Salesians, a les 5,30 tarda.  
 

• L’ALMOINA PENITENCIAL EN EL JUBILEU DE LA 
MISERICÒRDIA: Proposem donar un impuls a l’almoina penitencial 
que podem dipositar a la caixeta de Càritas que està  al costat de la 
imatge del Sant Crist. Diumenge passat es recolliren 70 €. 

 

 
� RESULTAT DE LA COL·LECTA DE MANS UNIDES 

Es recolliren 1.376 €. (any 2015: 1.200). Moltes gràcies! 
 

� SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM: DISSABTE VINENT, DIA 
27, A LES 9 DEL VESPRE AL CENTRE CATÒLIC 
El Centre d’esplai Flor de Neu organitza el tradicional Sopar que 
enguany és pel projecte solidari a finançar per tot el bisbat de Sant 
Feliu amb un cost de 77.235,00 €: programa mòbil d’atenció 
primària de salut al districte de Chikmagalur, de l’estat de Karnataka 

(L’Índia). Les inscripcions al sopar poden fer-se a la sortida de les 
misses de dissabte i diumenge a les 12 h. 
 

� CONDOLENÇA 
El passat dia 16 ens deixà l’Assumpta Tres i Ferrés. Tenia 73 
anys. El comiat fou un gran testimoni de dol, però també de fe, 
d’esperança i d’amor. L’amor –se’ns deia- era el llegat, el testimoni,  
que deixava als seus, era allò que més definia la seva vida: estimar! 
Que descansi ara en la pau i l’amor de Déu. 

    

 

MEMENTO MORI 

A l'Imperi Romà, els generals que havien aconseguit conquestes 

importants desfilaven per la ciutat fent ostentació del seu botí. Diuen túniques 

de porpra i or, lluïen una corona de llorer i pintura vermella a la cara. El poble 

els aclamava mentre passejaven asseguts en un tro. La cerimònia, però, incloïa 

un contrapunt que també formava part del ritual. Durant aquell dia de glòria 

un esclau acompanyava el general victoriós i li anava xiuxiuejant en llatí a 

l’orella: "Memento mori", que significa "Recorda que moriràs".  

Es feia per evitar que l'heroi fos envaït per un orgull desmesurat. Se li 

recordava com d’efímer era el seu èxit, fent-li present en aquells moments la 

inexorable realitat de la mort. El xiuxiueig del “Memento mori” els recordava 

que havien de saber encaixar aquells moments de glòria en una visió més 

global de la vida, assumint-ne els límits. 

En aquest aspecte no es pot dir que hàgim avançat. Avui també busquem 

la glòria, l’èxit, la fama, el reconeixement, però ara fem tot el possible per 

eliminar el record de la mort, per oblidar-la, per viure com si mai no haguéssim 

de morir. El filòsof Lou Marinoff explica que fa anys, quan anava a la feina, se 

solia quedar atrapat en un embotellament de trànsit a prop d'un cementiri. De 

vegades la retenció era tan gran que tenia temps de llegir els noms de les 

làpides. Diu que en aquella situació se sentia feliç d'estar viu i que els 

conductors mai no tocaven el clàxons nerviosos ni intentaven fer avançaments 

arriscats. No es tracta que els cristians neguem el plaer de viure ni que ens 

neguem els plaers de la vida, que al cap i a la fi són dons de Déu. Es tracta de 

donar-los la dimensió que haurien de tenir, de viure l’existència sabent que 

només trobarem la plenitud obrint-nos al Més Enllà.  

Joan Ferrés Prats 


