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Festa de la Presentació del Senyor.        2 DE FEBRER DE 2020. Nº 5           
 

VIDA CONSAGRADA I VIDA CREIXENT 
 

La Presentació de Jesús al temple que celebrem avui em fa pensar en 
dues realitats que tenen relació amb aquesta festa litúrgica. 

1. LA VIDA CONSAGRADA 
Avui que Jesús és presentat com una ofrena a Déu és una bona ocasió 
per tenir present els homes i dones que han consagrat les seves vides 
al Senyor a l’interior de l’Església, i que troben en Jesús i en aquesta 
festa un referent, el motiu últim que dona sentit al seu lliurament a Déu 
i als germans a través de la vida religiosa. Bona ocasió avui per renovar 
l’ofrena d’ells mateixos a Déu per a la salvació del món. 
Encoratgem des d’aquí a les comunitats de vida consagrada que 
treballen entre nosaltres: els salesians i salesianes Filles de Maria 
auxiliadora, amb la seu especial carisma de servei a l’educació de la 
joventut, especialment en sectors populars i socialment més necessitats. 
També les Franciscanes Missioneres de Maria, presents principalment en 
el món dels immigrants, i a través del centre d’acollida Bayt al-Thaqafa 
als immigrants magrebins. En el barri de Sant Josep tenim una comunitat 
de les Serventes de Sant Josep, també de marcat accent social, present 
en el món dels immigrants i principalment dedicades al servei de la 
promoció de la dona treballadora. 
La Vida Consagrada enriqueix en gran manera la nostra Església: amb 
els seus propis carismes fan més viu l’Evangeli i la radicalitat del 
seguiment de Jesucrist. En la vida de les comunitats parroquials i en el 
Consell arxiprestal elles hi són presents amb les seves aportacions. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 1.- Sant Cecili, bisbe i Santa Brígida d’Escòcia, verge.  
Matí.- No hi ha missa. 

Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig 
   Conxita Font Llinàs 
   Rosa Prats Botey (25è. aniversari)  
 
Diumenge dia 2.- FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR (La Candelera) 
 

9 h.- Antonio Vendrell Mallol     
 

12:30 h.- Esposos Agustí Castells i Montserrat Roca.  
 

11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  3.- Sant Blai, bisbe i màrtir  
Vespre, 20 h.- Missa.  
 

Dimarts dia 4.- Sant Andreu Corsini, bisbe (carmelità) 
Matí, 8 h.- Família Tuset i Perals-Aymerich 
Vespre, 20 h.- Missa  
 

Dimecres dia 5.- Santa Àgata o Àgueda, verge i màrtir siciliana 
Matí, 8 h.-  Família Poch Casasampere 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dijous dia 6.- Sant Pau Miki, prevere, i companys màrtirs.  
Matí, 8 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.-  Gabriel-Antoni Guevara Soto (8è. aniversari) 
 
Divendres dia 7.- Sant Ricard, rei d’Anglaterra.  
Matí, 8 h.- Francesc Ribas i Assumpció Aymerich 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 8.- Sant Jeroni Emilià, prevere fundador dels Somascos.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva), 20 h.- Missa   
 

Diumenge dia 9.- DIUMENGE Vè. DE DURANT L’ANY 
9 h.- Difunts família Planas Tuset   
     

12:30 h.- Eleuteri Termes (4t. aniv.) i Jaume Serra. 
     Francisco Sanou i família 
     Francesc Sàbat Munné (13 aniv.) 
     Esposos Miquel i Pepeta, Joan i Teresina  
   

11 h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

 



Donem gràcies a Déu pel do de les nostres comunitats de vida 
consagrada. Sentim-nos-hi a prop i ajudem-les! 
 

2. MOVIMENT DE VIDA CREIXENT 
També en la Presentació del Senyor hi trobem els ancians Simeó i Anna, 
patrons del Moviment de vida cristiana anomenat VIDA CREIXENT que 
s’ha anat obrint camí en el si de la nostra Església ja fa uns quants anys. 
Moviment cristià de gent gran. Va néixer a França (“Vie Montante”) 
mirant d’omplir un buit que sentien molts cristians que havent estat 
actius i militants en moviments catòlics en la joventut i maduresa ara, 
en jubilar-se i encarant la vellesa, trobaven a faltar un moviment 
d’espiritualitat que els continués ajudant a estar actius al si de l’Església 
i del món d’acord amb les seves possibilitats. Enyoraven un espai on 
poder-se reunir, aprofundir en la seva fe, ser membres vius i que, en 
definitiva, se’ls ajudés a no quedar aturats i passius en aquest moment 
de la seva vida, sinó créixer interiorment. Per això el nom de Vida 
Creixent. Es formen grups, hi ha un temari a seguir amb qüestionari per 
parlar-ne amb el grup. Hi ha una vinculació diocesana i es fan trobades 
anuals a Montserrat i a d’altres llocs. Avui aquest Moviment és reconegut 
per l’Església i està escampat  en molts països. 
També a la nostra parròquia n’hi havia hagut. 
Ara algú hi ha mostrat interès... Podríem iniciar una etapa nova i podríem 
recrear aquest Moviment entre nosaltres? Som-hi! 

“No et jubilis de la vida,  No podem abdicar de viure, de compartir, 
d'estimar. Situem-nos en els nous temps, no aïllant-nos sinó obrint-nos.” 
(www.vidacreixent.org) 

Mn. Antoni Roca 
 

 
 

 COL.LECTA DE MANS UNIDES CONTRA LA FAM  
En les misses del proper cap de setmana hi haurà la col·lecta extra 
que es fa cada any contra la Fam en el món. L’organitza Mans Unides 
que és l’Associació de l’Església Catòlica a Espanya per a l’ajuda, la 
promoció i el desenvolupament dels països del Tercer Món. És alhora 
una Organització No Governamental per al Desenvolupament   
(ONGD), de voluntaris, catòlica i seglar. En el Full diocesà d’avui en 
trobareu més informació i concretament els dos projectes que la 
diòcesi de Sant Feliu, a través de les col·lectes de les parròquies,  
pensa finançar enguany. 
 

 CONDOLENÇA 

La donem a l’esposa i familiars de Antonio Marín Túnica, de la 
urbanització de St. Antoni, que morí el passat 25 de gener, a l’edat 
de 87 anys. Descansi en pau. 
 

  ESPLAI  FLOR DE NEU:  

SOPAR SOLIDARI, PROJECTE ROSSINYOL.  
Serà el dissabte,15 de febrer, al Centre Catòlic. Ja des d’ara a les 
sortides de missa us hi podreu inscriure. 

 
 

LA PAU INTERIOR 
Aquesta vegada us convido a llegir seguides una sèrie de cites 

evangèliques sobre la pau interior: «No tinguis por, Maria, Déu t’ha concedit 
la seva gràcia» (Lc 1, 30). «No tinguis por de prendre Maria a casa teva» 
(Mt 1, 20, l’àngel a Josep).). «No tinguis por, Zacaries» (Lc 1, 13).«No 
tingueu por. Us anuncio una bona nova» (Lc 2, 10, l’àngel als pastors). 
«Que els vostres cors s’asserenin i no temin» (Jn 14, 27). «No tinguis por, 
petit remat» (Lc 12,32). «Aixequeu-vos, no tingueu por» (Mt 7, 7). «Sóc 
jo. No tingueu por» (Mt 14, 27, Jesús a la barca). «No tingueu por» (Mt 28, 
10, quan envia els apòstols a anunciar la bona nova).  

I encara més: «No tingueu por dels qui maten el cos, però no poden 
matar l’ànima» (Mt 10, 28). «Aixequeu-vos, no tingueu por» (Mt 17, 8, a la 
transfiguració). «No tingueu por, vosaltres valeu més que els ocells» (Mt 
10, 31). «No tinguis por. D’ara endavant seràs pescador d’homes» (Lc 5, 
10, Jesús a Simó Pere). «No us espanteu» (Mc 16, 6, a les dones que van 
al sepulcre). «Sóc jo. No tingueu por» (Jn 6, 20, als deixebles al llac de 
Tiberíades). 

Es un dels consells més repetits a la Bíblia (fins a 365 vegades). I si 
és important aquesta interpel·lació és perquè la pau interior, la pau amb 
un mateix, és imprescindible per poder estar en pau amb Déu i amb els 
altres. 

Per què els creients no ens prenem com un manament, com una 
obligació, aquest insistent «No tingueu por» de Jesús i de la Bíblia en 
general? No es tracta que els cristians no puguem sentir por. De fet, Jesús 
en va sentir: «Pare, si és possible, que passi de mi aquest calze!» (Mt 26, 
39). El cristià, però, com Jesús, planta cara a la por: «Però que no es faci 
la meva voluntat sinó la teva» (ibíd.).  

Per mi la resposta cristiana a la por és l’abandó a la voluntat del 
Pare. Com l’infant atemorit, em sento més fort quan tinc el Pare al costat. 

 

Joan Ferrés Prats 
 


