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DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY.         30 DE GENER DE 2022. Nº 5 
 

“CAMINANT JUNTS” 
 

El dia 2 celebrem la festa de la Presentació de Jesús al Temple: “Aquí 
em teniu, Déu meu, vull fer la vostra voluntat”. De la mateixa manera  
en aquest dia els consagrats i consagrades volen renovar l’ofrena d’ells 
mateixos a Déu per a la salvació del món.  
El lema: “Caminant junts” recorda el treball del Sínode. També aquest 
col·lectiu està cridat a donar testimoni de comunitat i comunió no només 
al si de les pròpies comunitats, sinó al si de l’Església. Preguem pels qui 
fan de la seva vida una ofrena a Déu i als germans. Que surtin vocacions 
a la vida consagrada, seguint els carismes que l’Esperit va inspirant, 
també en l’època actual. Una pregària especial pels qui treballen en el 
nostre poble: les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes), les Serventes 
de Sant Josep, les Franciscanes Missioneres de Maria  i els Salesians. 
Que el seu treball doni fruits entre nosaltres i sorgeixin noves vocacions 
a seguir les seves petjades. 

Mn. Anton Roca 
 

 MISSA DOMINICAL, TOT FENT MEMÒRIA DE SANT JOAN 
BOSCO 
Ho farem dissabte vinent, dia 5, a la missa de les 8 del vespre. 
Pregarem i donarem gràcies per la petjada salesiana en el nostre 
poble. Tots hi sou convidats. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 29.- Sant Pere Nolasc; Beat Manuel Domingo Sol.  
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas, Anita Ferrés i Mª Dolors Balcells. 
   Mercè Remolà i néta Ariadna. 
   Narcís Prats Boloix. 
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE IV . Santa Martina i Santa Abril 
9 h.-  Antonio Vendrell Mallol. 
12:00 h.-  Francesc Sàbat Munné (15 aniversari.) 
      Esposos Pepeta i Miquel, Teresina i Joanet. 
      Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
      Vicenç Ferrés Oriol. 
11,00 h.- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca. 

Dilluns dia 31.- Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians  
20 h.-   Manel Quesada Arriaza (funeral).      
 

Dimarts dia  1.- Santa Brígida d’Escòcia, verge.  
9 h.-   Difunts Família Simon Rusinés 
20 h.-  Pels difunts de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes 
 

Dimecres dia 2.- Festa de la Presentació del Senyor. La Candelera 
9 h.-  Benedicció de candeles i Missa.   
20 h.- Benedicció de candeles i Missa.  Maria Dolors Fernández Urgell i 
espòs Ramon Sanmartí.        
 

Dijous dia  3.- Sant Blai, bisbe i màrtir.  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració amb diaca 
 

Divendres dia 4.- Sant Gibert, monjo i fundador.   
9 h.-  Missa 
20 h.-   Antonia Gálvez Gómez (10è. aniversari) 
 

Dissabte dia 5.- Santa Àgata o Agueda, santa Calamanda, verges i màrtirs.  
Vespre (festiva), 20 h.-   P. Faustí Gutiérrez SDB. Difunts Torredemer Roig. 
Annita Roma Casas (capelletes Maria Auxiliadora). Narcís Prats Boloix  
 

Diumenge dia 6.- DIUMENGE V  DURANT L’ANY . Santa Dorotea, vg. i mr. 
9 h.- Missa 
12:00 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. Dolors Font (15è. aniversari) i espòs 
Salvador Roig. Vicenç Ferrés Oriol. Eleuteri Termes (6 aniv.) i Sebastià Serra. 
11,00 h..- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca 

 

 



 

 AVUI, DIUMENGE, A LES 7 DEL VESPRE, A L’ESGLÉSIA 
PARROQUIAL: CONCERT DE CANT CORAL  

A càrrec del cor de cambra “I DILETTANTI” i l’ORFEÓ 
VICENTÍ 
“I DILETTANTI” es crea a partir d’aficionats a la Música de Cambra 
Polifònica dels segles XIV i XV i amb anys d'experiència en diverses 
corals, els components de I Dilettanti van crear aquest cor de cambra 
l'any 2000 amb seu al Col·legi la Salle Bonanova de Barcelona, amb 
el propòsit de recuperar, conservar i difondre aquest llegat cultural. 
Els movia en especial el desig d'interpretar composicions del 
Renaixement i el Barroc, Cançoners d'Upsala i de Palacio, juntament 
amb obres italianes, franceses i angleses de la mateixa àpoca. 
Participem-hi! 

 
 

 DIA 2 DE FEBRER, LA CANDELERA 
FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR 

    Benedicció de candeles i missa a les 9 h i 20 h.                                                                                                                                                                                 
                                 
 TROBADA DE LECTORS AL CASAL 

La Trobada prevista de Lectors es traspassa a dissabte vinent, dia 
5, a 2/4 de 7 del vespre, al Casal parroquial. una bona ocasió per 
valorar el nostre servei, i millorar-lo si cal. Que no se'ns hi posi la 
pols de la rutina! Una trobada àmplia de Lectors i d'altres que 
volguessin participar de l'espiritualitat bíblica, tan fonamental en el 
camí cristià: escoltarem la Paraula, compartirem com ens sentim 
fent aquest servei, com millorar-lo, iniciatives, proposta de 
participar en la consulta del proper Sínode... i ho celebrarem amb 
un petit pica-pica. 
Després, a les 20,00h es podrà participar a la missa de les 8 del 
vespre, aquell dia fent memòria de Sant Joan Bosco. 
 

 TRIDUUM A LA MARE DE DÉU DE LOURDES 
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, amb seu a Barcelona, 
organitza un Triduum de pregària amb motiu de la pròxima festa de 
la Mare de De Déu de Lourdes: 
 

 Dimarts 1 de febrer de 2022 
o Missa pels difunts de l’Hospitalitat a les 20.00h. a la 

parròquia de Sant Vicenç màrtir de Sant Vicenç 
dels Horts. 
 

 Divendres, 11 de febrer: Festivitat de la Mare de Déu de 
Lourdes, a la Catedral de Barcelona: 

o 9,30h i 11,30h: Misses a la capella del Claustre 
o 18,00h: Rosari a la capella del Claustre 

 

o 19,15h: Missa solemne a l’Altar Major i processó de 
les torxes. 
 

 Divendres, 18 de febrer 
o Missa de Santa Bernadette, a les 20h.a la parròquia 

de Sant Josep de Badalona, i posterior pica pica. 
 

 

EL SUPOSAT ESCÀNDOL DE LES IMMATRICULACIONS 

Els que tenim en el nostre entorn algunes persones anticlericals hem 
pogut veure aquesta setmana l’agressivitat amb la que reaccionaven davant 
d’un suposat escàndol de l’Església. Els diaris han donat a entendre que 
l'Església espanyola s’havia vist obligada a tornar gairebé mil edificis dels 
que s’havia apropiat de manera fraudulenta. 

El diari La Vanguardia presentava, dimarts passat, com a notícia 
més important de la portada: “L’Església admet que va registrar gairebé un 
miler de béns que no eren seus”. El diari Ara, el mateix dia: “L’Església 
admet que es va apropiar d'un miler de béns immobles”. I El Punt Avui deia 
que “l’Església confessa”, i parlava “d’espoli reconegut” i de “propòsit 
d’esmena”. Són titulars que projecten l’ombra de la sospita o que 
directament acusen. 

El greu error professional dels periodistes d’aquests diaris es posa 
de manifest quan es coneixen els fets. El Ministeri de Justícia del govern 
espanyol va presentar fa un any, amb tota la bona fe, a la Conferència 
Episcopal una llista feta pel propi Ministeri amb els edificis que li constaven 
com immatriculats o registrats a nom de l'Església espanyola. La 
Conferència Episcopal ha revisat la llista i aquesta setmana s'han fet públics 
els resultats. Hi havia 965 errors. En alguns casos hi havia repeticions (un 
mateix edifici anotat dues vegades). En altres casos senzillament l'Església 
havia fet saber que aquells edificis no eren seus, perquè n’havia cedit la 
propietat (per exemple, als municipis) o perquè s'havien venut. I en un cas 
constava una església que ni existeix ni ha existit mai. 

Aclarit, tot de bon rotllo, amb el govern central. S'havien atribuït a 
l’Església unes propietats que no eren seves. No és que l’Església hagués 
de tornar res. És que ha trobat errors en el llistat del Ministeri. Però unes 
males praxis periodístiques han servit per atiar el conflicte i servir gasolina 
que provoqués nous incendis.  

Crec que els creients hem de ser persones crítiques. L’evangeli ens 
parla que, quan estimem les persones i les institucions, si cal ho hem de 
demostrar practicant la correcció fraterna, denunciant els fets 
denunciables.   Però  també  ens  diu  que hem  de  demostrar  la  nostra  

(continua en la pàgina de darrere) 


