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LA VIDA CONSAGRADA, PARÀBOLA 

DE LA FRATERNITAT EN UN MÓN FERIT 
 

Carta enviada a les parròquies pel Delegat de Vida 
Consagrada amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada que se celebra cada any el 2 de febrer. 
 

El proper dimarts dia 2 de febrer s'escaurà la festa de la 
Presentació del Senyor al Temple. Maria i Josep, fidels a la tradició 
del seu poble, entren al Temple amb el seu Fill, pocs dies després 
d'haver nascut, per presentar-lo al Pare. De la mateixa manera, 
nosaltres també, després d'haver celebrat el Nadal, som portats i 
presentats per la nostra Mare Església davant Déu Viu i veritable. 

Tradicionalment se celebra en aquest dia la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. El lema per a aquest any és "La vida 
consagrada, paràbola de fraternitat en un món ferit", que ens fa 
present la urgent necessitat que té el nostre món de mostrar la 
fraternitat corn un bàlsam enmig de les divisions i de tant dolor a 
causa de les ruptures i les discòrdies. La fraternitat és medicina per 
a la solitud, la tristesa i per a qualsevol sofriment. Estern immersos 
en una pandèmia que ha mostrat amb tota la seva cruesa la 
vulnerabilitat de l'ésser humà. El dolor i la incertesa s'ha apropiat de 
molts cors. En la Jornada Mundial de la Vida Consagrada volem 
recordar que tots som germans i que tots estem convocats a l'ajuda 
mútua i al recolzament recíproc sense desentendre'ns de ningú. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 30.- Sant Adelelm, bisbe i Santa Martina, verge i màrtir.  
Vespre (festiva), 20 h.- Jaume Sàbat i Leonor Font i fill Lluís. 
   Antònia Gort (22 aniversari) i espòs Joan. 
 

Diumenge dia 31.- DIUMENGE 4T. DE DURANT L’ANT. Sant Joan Bosco 
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa; 
        Joan Saperas i esposa Benita; 
        Francesc Maimó (13 aniversari) i pares 
12:30 h.- P. Faustí Gutiérrez. 
 
Dilluns dia 1.- Santa Brígida d’Irlanda. 
Vespre, 20 h.- P. Faustí Gutiérrez  Díez, SDB. 
 

Dimarts dia 2.- Presentació del Senyor. La Candelera.  
Matí, 9 h.- Benedicció de candeles i Missa 
Vespre, 20 h.- Benedicció de candeles i Missa 
 

Dimecres dia 3.- Sant Blai, bisbe i màrtir.  
Matí, 9 h.- P. Faustí Gutiérrez, SDB. 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dijous dia 4.- Sant Gilbert i Avel·lí. 
Matí, 9 h.- Difunts Pastor – Font. 
Vespre, 20 h.- Difunts família Baqués Boltà i Llinàs. 
 
Divendres dia 5.- Santa Àgata, verge i màrtir de Sicília.  
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 6.- Santa Dorotea verge i màrtir i Sant Pau Miki prevere i els 
seus companys màrtirs.  
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig. 
   Mn. Francesc Mestre; 

Gabriel Antoni Guebara i Soto (9 aniversari); 
Maria Dolores Soto Pérez (6 meses); 
Dolors Font (14 aniversari) i Salvador Roig. 

 

Diumenge dia 7.- DIUMENGE 5è. DE DURANT L’ANY. Sant Ricard, rei 
d’Anglaterra. 
9 h.- Esposos Joan Marcé i Pepi Munné, i família. 
12:30 h.- Eleuteri Termes (5è. aniversari) i Sebastià Serra. 
 

 

 

 



Us comunico que d'acord amb el bisbe Agustí, per tal d'evitar 
la propagació de la Covid19, aquest any els religiosos i els membres 
de Vida Creixent no farem la celebració de l'Eucaristia a la Catedral 
de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Tot amb tot, us demanem 
que en aquest dia tingueu en compte en la vostra pregària els 
religiosos i religioses i també els membres del moviment Vida 
Creixent. 

P. Josep M. Henríquez OSB,  
Delegat episcopal per a la Vida Consagrada 

 
 

Des de les parròquies de Sant Vicenç dels Horts valorem i 
agraïm la presència dels religiosos i religioses amb el seu treball 
educatiu i social entre nosaltres, i els tenim presents en la nostra 
oració: 

Gràcies P. Salesians, Filles de Maria Auxiliadora, Franciscanes 
Missioneres de Maria i Serventes de Sant Josep. 

 

 

 
 

 DIMARTS, 2 DE FEBRER: LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR  
Benedicció de candeles i missa a les 9 h i 20 h. 
 

 CONDOLENÇA: 
Preguem per: Julio Rodríguez García, que morí el dia 28 de gener a l’edat 
de 68 anys. Preguem per ell i mostrem el nostre condol a la família. 
 

  SOPAR DE LA FAM “ON LINE”: DISSABTE VINENT, DIA 6 

El grup Socarrels de l’esplai Flor de Neu organitza un especial “Sopar de 
la Fam” en temps de pandèmia, pel proper dia 6 de febrer, dissabte 
vinent. Telemàticament hi haurà els jocs acostumats, activitats i la 
possibilitat de col·laborar econòmicament. L’import recollit anirà destinat 
al projecte solidari de “No amb la guerra” anomenat Abu Ali, un projecte 
de compromís social que tracta d’abastir les necessitats bàsiques –com 
l’aigua i la llum- a un campament no governamental de refugiats sirians. 
 

 CAMPANYA CONTRA LA FAM DE “MANS UNIDES” 
La col·lecta a nivell de Bisbat  per sufragar un projecte que ens proposa 
Mans Unides serà com sempre a les misses del 2n diumenge de febrer, 
enguany dies 13 i 14.  Però què és Mans Unides? 
 

 AVUI, DIUMENGE, A LES 6 DE LA TARDA,  
AL TEMPLE PARROQUIAL:  
CONCERT DE PIANO A CÀRREC DE LLUÍS GRANÉ 

És l’ONG de desenvolupament de l’Església 
catòlica que treballa per donar suport als pobles 
del Sud en el seu desenvolupament i en la 
sensibilització de la població de tot l’Estat. És 

també una ONG de voluntaris, sense ànim de lucre, catòlica i seglar. 
La campanya d’aquest any porta aquest lema: CONTAGIA 
SOLIDARITAT PER ACABAR AMB LA FAM. 

 

 

LES PARADOXES DE LA PREGÀRIA 

Fa anys un company que havia deixat de creure em volia fer veure el que, segons 

ell, eren les contradiccions de la fe cristiana. Va fer referència, per exemple, a una 

coneguda cita de l’evangeli: “Demaneu i Déu us donarà; cerqueu i trobareu; 

truqueu, i Déu us obrirà” (Mt 7,7). Ell replicava aquesta cita simulant un cas: 

“Diumenge vinent juguen el Barça i el Madrid. Si un soci del Barça i un del Madrid 

li demanen a Déu que guanyi el seu equip, és impossible que Déu pugui donar a 

tots dos el que li demanen”. 

De vegades recordo aquella conversa i penso que tant aquella persona com alguns 

cristians d’ahir i d’avui tenen de la pregària una concepció tan lamentable com la 

del partit de futbol. Conceben Déu com una mena de màquina escurabutxaques: 

hi poses una moneda i en surt un regal.  

Hi ha un tipus de pregària basada en el “Facis la vostra voluntat” i un altre basat 

en el “Que es faci la meva voluntat”. Llavors, és que no son de fiar les promeses 

de Jesús a l’evangeli? Sí, però recordem que també va dir: “Bé sap el vostre Pare 

de què teniu necessitat abans que li ho demaneu” (Mt 6,8).  

Déu sap què li volem demanar pensant que ens cal, i sobretot sap què ens cal 

realment. Per això, qualsevol petició feta a la pregària hauria d’acabar com ho feia 

Jesús: “Però que no es faci la meva voluntat, sinó la vostra”. 

L’escriptor Oscar Wilde deia que quan els déus ens volen enfonsar, fan cas de les 

nostres pregàries. Moltes vegades hi penso: amb l’experiència que em donen els 

anys, quina sort vaig tenir que Déu no em fes cas en algunes de les coses que li 

vaig demanar amb més insistència quan era jove! 

Com a creient, interpreto, doncs, el “Demaneu i Déu us donarà” en un sentit molt 

obert. Si Déu no em concedeix el que li demano, em concedirà forces per renunciar-

hi. M’ajudarà a acceptar que, si aquesta és la seva voluntat, és el millor per mi.  

Joan Ferrés Prats 


