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Diumenge II de Nadal.                               07 DE MARÇ DE 2021. Nº 10 
 

L’ANY DE SANT JOSEP (II part) 
 

 
Continua el desglossament  de la carta apostòlica del Papa Francesc: 

Patris corde, en motiu del 150è aniversari de la declaració de sant Josep 

com a patró universal de l’Església, tot apropant-se la data de la seva 

festivitat. 

La setmana passada, en aquestes ratlles del full parroquial, intentàvem 
fer un breu comentari a la introducció de la carta apostòlica del pontífex 
sobre sant Josep; aquesta setmana ens endinsem en aquesta i en 
mostrarem dues de les actituds que Josep, el fuster, va mostrar tot exercint 
la paternitat. 

La primera actitud de Josep que se’ns presenta és la de fer de la seva 
vida un servei, un sacrifici personal al misteri de l’Encarnació; va convertir 
la seva vocació humana de pare i espòs en oblació sobrehumana de si 
mateix, en entrega generosa al servei del Messies; en aquest sentit, es diu 
que sant Josep és el pare estimat. Trobem en sant Josep la peça d’encaix 
entre l’Antic i el Nou Testament: com espòs de Maria i descendent de David 
(cf. Mt1,16.20) es veu en ell acomplerta la promesa del profeta Natan (cf. 
2Sam7). 

Com a pare, Josep va tenir l’oportunitat i el goig de poder acompanyar 

Jesús al llarg de la seva infantesa i veure com anava creixent en saviesa i 

gràcia davant Déu i els homes, com bé ens recorda el segon capítol de 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 6.- Sant Oleguer 
Vespre (festiva).- Difunts família Torredemer – Roig; 
      Teresa Casanovas (4t aniversari); 
      Joan Morral (aniversari) i esposa, germana Teresa 

    Morral i espòs 
 

Diumenge dia 7.– TERCER DIUMENGE DE QUARESMA. Santa Perpètua i 
Felicitat 
9 h.-   Esposos Planes – Tuset (en acció de gràcies pels 90 anys) 
 

12:30 h.- En memòria dels cantaires difunts de l’Orfeó Vicentí dels darrenys 
anys 
     Esposos Agustí i Montserrat; Flor Elsa Cedeño (2n aniversari) 
 

Dilluns dia 8.- Sant Joan de Déu 
Vespre, 20 h.- Difunts família Prat - Salvans 
 

Dimarts dia 9.- Sant Pacià i santa Francesca Romana 
Matí, 9 h.- Enric Perals Aymerich; Francesca Vendrell (sant) i espòs Lluís; 
       Lluís Bosch Vendrell (5è anviersari) 
       Pepi Grané (11è aniversari) 
 

Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dimecres dia 10.- Sant Macari 
Matí, 9 h.- Missa 
 

Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dijous dia 11.- Sant Eulògi i sant Sofroni 
Matí, 9 h.- Missa 
 

Vespre, 20 h.- Celebració de la Paraula 
 

Divendres dia 12.- Sant Innocènci 
Matí, 9 h.- Missa 
 

Vespre, 20 h.- Concepció Nicolau Roig i espòs; 
              Rosa Muñoz Almirall (1r aniversari) 
 

Dissabte dia 13.- Sant Salomó 
Vespre (festiva), 20 h.- Missa 
 

Diumenge dia 14.- QUART DIUMENGE DE QUARESMA. Santa Matilde 
9 h.- Missa 
 

12:30 h.- Mercè Roig i fills Martí i Montserrat; 
     Esposos Josep Costa i Rosa Tuset; 
     Esposos Pere Perals i Rosa Muñoz; 
     Montserrat Tres Ferrés 
 

 



l’evangeli segons sant Lluc. La segona actitud que avui desgranem en 

aquestes ratlles és la tendresa, ja que Jesús va poder veure i fer 

experiència de la tendresa de Déu en la persona de Josep. Malgrat els 

dubtes i les pròpies fragilitats, tenim la certesa que Déu du a terme els seus 

designis tenint en compte les nostres mancances. Tal i com Déu fa amb 

nosaltres, acollir la pròpia fragilitat amb tendresa, ens capacita per més 

benvolents amb els altres; per altra banda, jutjar i senyalar als altres, i la 

incapacitat pel perdó, és sovint un signe de la nostra incapacitat per 

acceptar la pròpia debilitat. 

Josep ens ensenya que tenir fe en Déu implica creure que Ell és capaç 

d’actuar a través de les nostres pors, de les nostres fragilitats i debilitats. 

Tot i que a nosaltres ens agradaria tenir-ho tot sota control, convé cedir-li 

el timó i demanar-li que governi la nau enmig de les tempestats de la nostra 

vida. 

(Continuarà) 

 
 

 VIACRUCIS DE DIUMENGE 7, SUSPÈS. 
El Viacrucis que estava previst per aquest diumenge a les 18.00, 
queda suspès. Tot i així, es mantenen els viacrucis a l’església 
parroquial dels divendres. També recordem algunes de les 
pràctiques per a dur a terme aquest camí de Quaresma: 

 Participar en l’Eucaristia algun dia feiner 
 Recordar l’abstinència de carn els divendres. 
 Dissabtes, a les 19,35 h: Primeres Vespres 

dominicals 
 Almoina penitencial: Pels germans necessitats. Podeu 

dipositar donatiu a la caixeta de Càritas o al propi mossèn 
per entregar a Càritas (donatiu que desgrava). 

 
 CONDOLENÇA 

La parròquia de sant Vicenç vol donar el condol a la família de Josefa 
Antonia Pérez Romero, que va morir el dia 4 de març, als 74 anys 
d’edat. Units en la pregària. 

 
 

 

 
CRISTIANS DE LLETRA PETITA 

 
 
Molts hem patit alguna vegada a la vida les conseqüències de la lletra 

petita d’un contracte. Hem signat un acord havent llegit només la lletra 

grossa, la que semblava reflectir les coses importants del contracte, i hem 

caigut en algun parany que hi havia amagat en la lletra petita.  

Penso que podem fer un paral·lelisme amb la fe. També els creients 

signem una mena de contracte amb Déu, fem un pacte amb Ell, i en aquest 

cas també correm el risc de caure en el parany de la lletra petita. Aquesta 

vegada, però, el parany funciona a l’inrevés.  

Com a creient caic en aquest parany quan em preocupa tant la lletra 

petita que no em fixo en la gran. Soc un cristià de lletra petita, per exemple, 

cada vegada que em mostro escrupolós amb els manaments de l’Església, 

amb la normativa de la jerarquia, amb el seguiment de la tradició, però 

oblido la lletra grossa, el que és central a l’Evangeli.  

Estic oblidant la lletra grossa cada vegada que em costa demanar perdó, 

que soc incapaç de perdonar i oblidar, tant si m’ho demanen com si no, 

cada vegada que em costa fer favors, cada vegada que tinc enemics. Soc 

un cristià de lletra petita cada vegada que les persones necessitades no són 

per mi una prioritat. 

Sant Pau utilitzava unes altres paraules per dir exactament el mateix: 

«Si algú tingués tanta fe que fos capaç de moure les muntanyes, però no 

estimés, no seria res» (1 Cor 13: 2). Sant Joan ho deia d’una altra manera, 

però posant el dit en la mateixa nafra: «Si algú diu que estima Déu i 

avorreix el seu germà, és un mentider» (1 Jn 4:20). 

Sento que sempre, però encara més en aquest temps de Quaresma, sant 

Joan i Sant Pau m’avisen del la temptació de ser un cristià de lletra petita. 

 

Joan Ferrés Prats 

 
 


