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Diumenge 5è. de durant l’any.             07 DE FEBRER DE 2021. Nº 06 
 

11 DE FEBRER, MARE DE DÉU DE LOURDES: 

JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 
 

De la carta del Delegat de Pastoral de la Salut 

del bisbat adreçada a les parròquies amb motiu 

de ña Jornada Mundial del Malalt 

El proper 11 de febrer és la festa de Nostra Senyora de Lourdes i la 
Jornada Mundial del malalt. El lema d' aquest a Jornada és "Cuidem-nos 
mútuament " i s'inspira en la crítica que Jesús fa de la hipocresia deis 
que diuen una cosa però després no la fan (cf. Mt 23,1-12). 

El papa Francesc titula el seu missatge d' aquest any: "La relació de 
confiança, fonament de la cura del malalt". Quan la fe es limita 
només a paraules, sense comprometre’s en la història i les necessitats 
del proïsme, la coherència entre el credo professat i la vida real es 
debilita. 

Del missatge volem ressaltar alguns passatges: 

"La crítica que Jesús adreça als qui «diuen i no fan» (Mt 23,3) és 
beneficiosa, sempre i per a tots, perquè ningú no és immune al mal 
de la hipocresia , un mal molt greu, l'efecte del qual és impedir-nos 
florir com a fills de l'únic Pare, cridats a viure una fraternitat universal." 

"La pandèmia actual ha tret a la llum nombroses insuficiències dels 
sistemes sanitaris i carències en l'atenció de les persones malaltes. Els 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 6.- Santa Dorotea vege 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 Guevara Soto (9è aniversari) 
   Maria Dolores Soto Pérez (6è mes) 
   Dolors Font (14è aniversari) i Salvador Roig 
 

Diumenge dia 7.- DIUMENGE 5è. DE DURANT L’ANY. Sant Ricard, rei 
d’Anglaterra. 
9 h.-  Missa           Joan Marcè i Pepi Munné i familia 
12:30 h.- Eleuteri Termes (5è. aniversari) i Sebastià Serra. 
                 Esposos Agustí i Montserrat 
Dilluns dia 8.- Sant Jeroni Emilià.  Santa Josefina Bakhita. Sant Joan de 
Mata. 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dimarts dia 9.- Sant Ciril d’Alexandria, bisbe i doctor de l’Església.  Sabí, 
bisbe. Santa Apol·lònia, verge i màrtir.  
Matí, 9 h.-  Esposos Joan Vendrell i Dominga Mallol 
        Francesc Sàbat Munné (14è aniversari) 
Vespre, 20 h.- missa 
 

Dimecres dia 10.- Santa Escolàstica, verge, germana de Sant Benet 
Matí, 9 h.-  missa 
Vespre, 20 h.- missa 
 

Dijous dia 11.- Mare de Déu de Lourdes  
Matí, 9 h.-         P. Faustí Gutiérrez SDB. 
Vespre, 20 h..- Esposos Antoni Pagan i Paula Boloix i neta Núria 
 
Divendres dia 12.- Santa Eulàlia de Barcelona, verge i màrtir. Sant Damià, 
soldat i màrtir.  
Matí, 9 h.-        missa 
Vespre, 20 h.- Eulàlia Font i espòs Joan 
 

Dissabte dia 13.- Sant Benigne, prevere i màrtir. Sant Castor d’Aquitània 
Vespre (festiva), 20 h.- Esposos Pere Berenguer i Isabel López 
   Miquel Font Casanovas (natalici) 
Diumenge dia 14.- DIUMENGE 6è. DE DURANT L’ANY. Sant Ciril, monjo, i 
Sant Metodi, bisbe, copatrons d’Europa. 
9 h.-      Jaume Presas Gil  (aniversari) 
  Josep Maria Aymerich Costa 
12:30 h.- Josep Mompart i esposa Dolors. 
 

 



ancians, els més dèbils i vulnerables no sempre tenen garantit l'accés 
als tractaments, i no sempre és de manera equitativa." 

" (...) la pandèmia ha posat també en relleu !'entrega i la 
generositat d'agents sanitaris, voluntaris i voluntàries, treballadors i 
treballadores, preveres, religiosos i religioses que, amb 
professionalitat, abnegació, sentit de responsabilitat i amor al proïsme 
han ajudat, cuidat, consolat i servit tants malalts i els seus familiars." 

"Una societat és tant més humana com més sap cuidar els seus membres 
més fràgils i que més sofreixen, i sap fer-ho amb eficiència animada 
per l'amor fraternal." 

Mn. Xavier Sobrevia, Delegat episcopal 

La Pasqua del Malalt, que enguany serà el 9 de maig, també serà una 

ocasió per valorar la presència dels malalts en la nostra pastoral 

parroquial. Des d’aquí invitem a la pregària per ells, i agraïm la tasca 

dels qui treballen en la pastoral de la Salut o Càritas (Gent Gran). 

També un record pel grup de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 

Lourdes esperant que ben aviat puguin refer les seves peregrinacions 

a aquest santuari marià. 
 

ACTIVITATS 
 

 DISSABTE I DIUMENGE VINENT, COL·LECTA DE MANS 
UNIDES A TOTES LES PARRÒQUIES  
Com cada any es proposa al nostre bisbat un projecte a finançar: 
Millora de la seguretat alimentària en una regió d’Uganda. En el Full 
Dominical diocesà extra d’aquesta setmana en trobareu tots els 
detalls.  
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Antoni Bacarisas Hernández que morí el 
passat dia 1 de febrer, a l’edat de 75 anys. Descansi en pau. 
També el passat dia 1 va morir Paquita Rusinés Pi a l’edat de 87 
anys. La nostra pregària per ella i el nostre condol a la família.  
 

 RELLEU EN LA COORDINACIÓ DE CÀRITAS 
INTERPARROQUIAL DE SANT VICENÇ  
El fins ara Coordinador, Miquel Font, al final del seu compromís, 
presenta la renúncia i passa a ser un voluntari més en el projecte 
de Càritas. Reunits els membres de Càritas Sant Vicenç dels Horts, 

després d’agrair el treball, la responsabilitat i esperit engrescador 
del Miquel, ha nomenat nova Coordinadora la Sra. Mei Cerdà, 
voluntària de Càritas, amb una llarga experiència com a 
Treballadora Social. 
Des de la parròquia agraïm el treball d’en Miquel Font a la vegada 
que donem la benvinguda a la Mei Cerdà, amb el reconeixement de 
la tasca positiva que fa Càritas entre nosaltres.                                                               

 

 

ENVIATS 

M’agraden molt les etimologies, perquè m’ajuden a descobrir el significat 

que tenien les paraules quan van ser inventades, és a dir, el motiu pel que 

es van inventar o pel que es van començar a utilitzar. 

Ja fa temps que estava encuriosit per l’origen i el significat original de la 

paraula missa. Aquests dies m’he dedicat a investigar una mica i he pogut 

confirmar el que pensava. 

Quan era petit, les misses se celebraven en llatí. Encara recordo que les 

darreres paraules que pronunciava  el capellà, dirigint-se als fidels, per 

acomiadar la celebració, eren: “Ite, missa est”. La traducció al català seria: 

“Aneu-vos-en. Està enviada”. Efectivament, en llatí la paraula “missa” és el 

participi del verb mittere, que vol dir enviar.  

El concepte d’enviar és molt rellevant en el cristianisme. La paraula apòstol 

prové del grec i significa enviat. La paraula missioner prové del llatí i també 

significa enviat.  I el concepte d’enviar també és capital per entendre la 

missa i per viure-la amb més profunditat. 

L’expressió “missa est” es referia a què la forma consagrada, Jesús com a 

ofrena, havia estat enviada al Pare. Jesús és la realitat central de 

l’Eucaristia, és l’ofrena que s’ofereix al Pare com a sacrifici, però també és 

l’ofrena que se’ns ofereix a nosaltres com a aliment. 

I aquí és on es tanca el cercle, perquè en acabar la missa nosaltres també 

som enviats al món. Som enviats com a apòstols, com a missioners, som 

enviats a donar testimoni de Jesús i a donar fruits d’amor envers els 

germans. Si som enviats és perquè hem rebut el do de Jesús i la força de 

l’Esperit.                     Joan Ferrés Prats 

 


