
 

 AQUEST DILLUNS,  ESPAI DE PREGÀRIA, A LES19,15 H. 
           Exposició del Santíssim i pregària de Vespres. 
 

 AVUI, COL.LECTA  CONTRA LA  
FAM  

        DIUMENGE VINENT: 
        COL.LECTA “OBRES DE LA PARRÒQUIA”. 
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Diumenge VI de durant l’any.                13 DE FEBRER DE 2022. Nº 7 
 

BENAURANCES I MALAURANCES  
 

El text més conegut sobre les Benaurances és el narrat en l’Evangeli de 
Mateu (Mt 5, 1-12). Però avui escoltem la versió de Sant Lluc, amb dues 
distincions en relació a les Benaurances més conegudes. 
La primera diferència és que redueix les benaurances a 4 (a Mateu en 
canvi en surten 9):els pobres, els qui passen fam, els qui ploren i els 
odiats i maltractats per causa de Jesús. L’Evangeli segons Lluc és 
especialment sensible a la predilecció de Jesús pels pobres. Aquesta 
predilecció expressa la sol·licitud de Déu envers els necessitats i 
desvalguts. Els pobres posseeixen el Regne en propietat i, per tant, la 
felicitat recau damunt d’ells. La proclamació de feliços! Surt de la boca 
de Jesús, enviat a portar la bona nova als pobres i desvalguts (Lc 4, 18). 
Els pobres són feliços no pel fet de ser pobres, sinó perquè Déu és al 
costat d’ells. 
La segona diferència significativa respecte al text de Mateu és que Lluc 
posa, per contrast, les malaurances: Però ai de vosaltres!  És un plany i 
una amenaça davant el judici de Déu. Quan les riqueses són el consol 
de l’home, el tanquen en si mateix i arriben a ocupar el lloc que 
correspon sols a Déu. Jesús parlant dels qui ara “riuen” es refereix als 
qui viuen satisfets de si mateixos i indiferents a les necessitats dels 
altres. Així el Regne de Déu és presentat com el capgirament de la 
situació actual. La plenitud de Déu espera els qui ara es troben en 
necessitat. En l’Evangeli d’avui hi ressona el que Mans Unides ens diu en 
la seva Campanya contra la Fam: “La nostra indiferència els condemna 
a l’oblit”.                                                                Mn. Anton Roca 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Santa Eulàlia de Barcelona .  
Vespre (festiva), 20 h.-    Dif. Família Mèlich Oriol. Narcís Prats Boloix 
 

Diumenge dia 13.- DIUMENGE VI DE DURANT L’ANY . Sant Benigne 
9 h.-  Eulàlia Font (el sant) i espòs Joan 
12:00 h.-  Vicenç Ferrés Oriol 
11,00 h.- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca 

Dilluns dia 14.- Sant Ciril, monjo i Sant Metodi, bisbe, germans i copatrons 
d’Europa. Sant Valentí.   
20 h.- Difunts de les famílies Prat-Salvans        
 

Dimarts dia  15.- Sant Claudi de la Columbière. Sant Faustí i jovita, màrtirs  
9 h.-  Josep M Aymerich i família  
20 h.-  Missa. 

Dimecres dia 16.- Sant Onèssim, bisbe. Santa Juliana, vg. i mr. 
9 h.-    Missa                                                         20 h.- Missa        
 

Dijous dia  17.- Sant Aleix de Falconieri; els set fundadors dels Servites.  
9 h.-  Jaume Presas  Gil./ Antonio Garcés y Encarnación Navarro. 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 18.- Sant Simó, bisbe de Jerusalem., Dant Eladi i Santa 
Bernadeta Soubirous.  
9 h.-    Missa                                                          20 h.- Missa        
 

Dissabte dia 19.- Sant Gabí, prevere i màrtir. Sant Conrad de Piacenza erm.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Agustí González  Torreyo Arrufat (antic portant 
         / del Sant Crist. 
      Esposos Assumpta Tres i Josep Reverter. 
 

Diumenge dia 20.- DIUMENGE  VII DE DURANT L’ANY. Sant Nemesi mr.  
9 h.- Difunts famílies Planas Tuset 
12:00 h.-  Esposos Antonio Pastor i Margarita Mayor, Oleguer Boloix i  
             / família. 
      Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
      Narcís Prats Boloix      
 

 



 

 LA NOSTRE PARTICIPACIÓ EN EL SÍNODE 
DISSABTE, 5 DE MARÇ,  18,30H. AL CASAL PARROQUIAL 
CONFERECIANT: JOAN FERRÉS PRATS  
Aquest cap de setmana a totes les misses se’ns repartirà el 
Qüestionari que podrem treballar personalment i en grup. 
El tret de sortida del nostre treball serà dissabte, 5 de març, a la 
tarda (18,30 h. al Casal parroquial). Tindrà lloc una Trobada, oberta 
a tothom, on se’ns explicarà la proposta que el Sant Pare ens fa, el 
perquè, la importància de participar-hi com una manera de viure que 
tots som Església, que ens hem d’implicar en aquest  camí eclesial i 
per això és important que tots hi aportem, hi diguem la nostra, ens 
escoltem més... 
Conduirà aquesta xerrada en Joan Ferrés i Prats, ben conegut 
entre nosaltres: vicentí, col·laborador assidu en el nostre Full 
parroquial. És membre del Consell Pastoral de l’Arxidiòcesi de 
Barcelona. Ja des d’ara reservem-nos aquesta data a l’agenda. 
Invitem-hi persones que els hi pugui interessar. Venir-hi no obliga a 
res. Després cadascú pot decidir la seva participació. 
Us hi esperem!                                                                                                                                                                                     

                                 

 CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Tindrà lloc aquest dimarts, dia 15, a les 21 h. a la Rectoria. 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Diego García Expósito que morí el passat 
dia 4, a l’edat de 61 anys. Descansi en la pau del Senyor. 

 

 MINISTERIS DE LECTOR I D’ACÒLIT 
   Dimecres passat al Seminari de Barcelona, el bisbe auxiliar de 

Barcelona, Sergi Gordo donà aquests ministeris a una colla de 
seminaristes que caminen cap el diaconat i presbiterat. Entre ells hi 
havia el nostre seminarista Josep Sellarés. Ell rebé el ministeri de 
l’acolitat: l’Acòlit és el qui ajuda els ministres ordenats en el servei de 
l’altar, distribuir la comunió als fidels, etc. L’any passat ja va rebre el 
ministeri de Lector. Ara el pròxim pas és l’Orde del diaconat i 
finalment el del presbiterat. 
Aquests ministeris no fan més que valorar en la vida del cristià tant 
la Paraula de Déu com el Sagrament Eucarístic, font i cimal de tota la 
vida cristiana.  
Ja Sant Pau VI els instituí com a ministeris laïcals, necessaris pels qui   

després han de rebre els ordes sagrats. Ha sigut el Papa Francesc 
qui, modificant el Dret Canònic, ho ha ampliat als laics homes i dones. 
Si bé és cert que en molts llocs els laics (homes i dones) realitzen ja 
aquests serveis de forma habitual, també és cert que aquesta 
modificació del cànon reforça amb un text oficial la idoneïtat de tots 
els laics (homes i dones) per exercir aquests ministeris. 

 

 

LA CRIDA A LA FELICITAT 

Hi ha una vella dinàmica de grup que havíem fet moltes vegades 

utilitzant la pissarra i que ara es fa amb molta més elegància recorrent a 

aplicacions digitals. Segur que la coneixeu. L’animador del grup diu una 

paraula relacionada amb una realitat o amb un concepte i, tot seguit, els 

membres del grup han d’anar dient totes aquelles paraules que els vinguin 

al cap en relació amb la paraula proposada. L’important d’aquesta dinàmica 

és que les paraules es diguin sense pensar, perquè el que s’ha d’aconseguir 

és que aflori tot allò que en el nostre inconscient està relacionat amb 

aquella realitat o amb aquell concepte. 

M’ha vingut al cap aquesta vella dinàmica de grup en meditar 

l’evangeli d’aquest cap de setmana, perquè se m’ha acudit que, si avui 

féssim aquesta dinàmica en un grup en el que hi hagués Jesús, ens deixaria 

a tots bocabadats. Imaginem que l’animador del grup digués la paraula 

felicitat. Segur que Jesús, d'acord amb l’evangeli d'aquest cap de setmana, 

ens sorprendria relacionant la felicitat amb conceptes com la pobresa, la 

fam, els plors, la persecució i el rebuig.  

Es pot ser més provocador? Es pot anar més a contracorrent de les 

modes? Es pot ser més revolucionari? Res a veure amb la felicitat que avui 

se'ns està venent a tota hora a través de tota mena de pantalles. 

Als cristians, però, no ens hauria de sorprendre. Les benaurances 

són el nostre programa de vida. No és pas que siguem masoquistes. És que 

des de la fe assumim que aquest és el camí per trobar la felicitat a la que 

estem cridats.  

El pla de Déu és del tot coherent: l’Esperit, que diposita en el nostre 

interior la llavor de la pau i de la felicitat, actua seguint la mateixa lògica 

que el Pare Creador (“Si el gra de blat no mor, no pot donar fruit”) i que el 

Fill Salvador (només des de la creu es pot arribar a la resurrecció i la Vida). 

Joan Ferrés Prats 


