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SEGON DIUMENGE DE QUARESMA.     13 DE MARÇ DE 2022. Nº 11 
 

SANT JOSEP I EL DIA DEL SEMINARI 
 

A l’entorn de la festa de Sant Josep, la nostra Església posa sobre la 
taula el tema de les vocacions al sacerdoci, tant quan els seminaris eren 
plens com ara que hi ha crisi de vocacions. Perquè cal parlar del valor 
dels preveres en les comunitats. Així ens ho recorda el lema d’enguany: 
“Sacerdots al servei d’una Església en camí”. Sant Josep custodi 
de la Sagrada Família, és exemple de la missió del capellà, custodi de la 
comunitat cristiana, acompanyant i servint una Església en camí. 
Subratllant la condició de “fer camí” ens recorda el “caminar junts” que 
és el significat de Sínode, aplicat a pastors i fidels.    
Preveres i comunitats cristianes es necessiten. Sense famílies cristianes, 
sense laics que donen testimoni, sense comunitats vives és difícil que 
sorgeixin les vocacions al sacerdoci. I també és difícil quan hi ha 
escassetat de capellans... On s’emmirallaran els futurs capellans? Pocs 
capellans, i encara grans i que van d’un cantó a l’altre per cobrir les 
necessitats de les diverses comunitats,,, L’ambient “normal” –tot i que 
Déu sempre pot fer sortir vocacions d’on vulgui i de fet la història així ens 
ho confirma- és la comunitat cristiana amb la proximitat del pastor. La 
vocació del laic/laica redescoberta sortosament en aquests darrers anys 
és la vocació de la immensa majoria de cristians que viuen les exigències 
del seu Baptisme en el cor de la vida i de la societat, en la família, en tots 
els afers temporals i en el seu servei a l’Església. Els qui exerceixen un 
ministeri ordenat, en canvi, -diaques, preveres, bisbes- participen de la 
missió de Crist, del seu ministeri, i a través d’ell serveixen l’Església 
configurats a Crist, Bon Pastor. La vocació al ministeri sacerdotal 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 12.- Sant Inocenci.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Manuel Solanes Romera (Cos Portants Sant Crist) 

  

Diumenge dia 13.- SEGON DIUMENGE DE QUARESMA  .  
9 h.- Mª Teresa Prat Costa (18è. aniversari). 
        Manuel Solanes Romera (capelleta Mª Auxiliadora) 
           Donato González Grimaldos (capelleta Mª Auxiliadora) 
12:00 h.-  Missa. 
Ermita de Sant Roc, a les 11 h.: Celebració dominical amb diaca. 
 

Dilluns dia 14.- Santa Matlde, verge i màrtir. 
20 h.-  Difunts Prat – Salvans.     
 

Dimarts dia  15.- Santa Madrona, verge i màrtir   
9 h.-   Dif. Francesc Ribas.                         20 h.-  Missa 
Dimecres dia 16.- Sant Agapit, bisbe de Ràvenna. Sant Abraham, ermità. 
9 h.-    Santi Estapé.                                    20 h.-    Missa     
 

Dijous dia  17.- Sant Patrici, bisbe i evangelitzador d’Irlanda .  
9 h.-  Difunts família Aymerich Poch.  
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 18.- Sant Ciril de Jerusalem, bisbe i doctor de l’Església .   
9 h.- Difunts família Ribas Badosa 
20 h.-   Pere Bosch i Lluïsa i fill Lluís. 
  Anton Galofré, Conxita Casas i fills Teresina, Josefina i Anton. 
  Salvador Prats i Siqueta Vendrell. 
 

Dissabte dia 19.- SANT JOSEP, ESPÒS DE LA VERGE MARIA.  
12,00 h: Missa de Sant Josep: Josep Matí Solanes Hierla i pare Manel 
                                                       Solanes Romera. /Josep Aymerich Costa. 

            José Garcés Navarro/  
            Josep Parés i Vicenta Cuyàs. 
            

Vespre (festiva), 20 h.- Josep Mestre Casanellas.  Josep Ferrés i Dolores 
 Prats. Família Mèlich Oriol / Josep Prats Boloix i familiars. 

    difunts. Francesc Esteve (29 aniv.) esposa Lola i filla Rosita. 
  Josep Baqués (sant) i fill Joan./ Jaume Presas Gil. 

Dif. Enric Oliveras Parera (17 anivers.)   
      

Diumenge dia 20.- TERCER DIUMENGE DE QUARESMA  .  
9 h.-  Esposos Joan Marcé i Pepi Munné i filla Neus. 
          Esposos Maria Sanahuja, Jaume Pujadas i fill Josep. 
12:00 h.-  Antonio Pastor i esposa Margarita, Oleguer Boloix i família. 
       Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
Ermita de Sant Roc, a les 11 h.: Celebració dominical amb diaca 

 



actualitza la crida que el Senyor va fer als dotze apòstols perquè 
estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar. Vocació i Missió. Treballar 
amb Jesús i per Jesús, vet aquí la missió del capellà. 
En cada vocació al ministeri sacerdotal s’actualitza la pàgina evangèlica 
en què li pregunta un jove a Jesús: ¿què vols que faci? I Jesús continua 
mirant-lo amb amor, dient-li: deixa-ho tot i vine amb mi. 
Que aquesta jornada ens mogui a tots, famílies, catequistes i pastors a 
desvetllar, proposar i acompanyar el do de la crida i seguiment en el 
ministeri sacerdotal perquè siguin molts els que donant la vida per Jesús 
i pels seus germans s’esforcin a conformar-se a la imatge del Crist i amb 
fermesa donin testimoni d’amor i de fidelitat. 

Mn. Anton Roca 

 

 DISSABTE, DIA 19: FESTA DE SANT JOSEP 
Missa de Sant Josep a les 12 del migdia.  
 

 DEMÀ DILLUNS, ESPAI DE PREGÀRIA 
a ¼ de 8 del vespre: Exposició del Santíssim amb pregària per la pau. 
 

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 
Dimarts, dia 15, a les 9 del vespre a la rectoria.                                                                                                                                                                                  

                                 

 REUNIÓ DEL CONSELL PASTORAL DE L’ARXIPRESTAT 
Dimecres, a les 9 del vespre a la rectoria. 
 

 PROPER CAP DE SETMANA, DIES 19 I 20:  
   COL·LECTA EXTRA PEL SEMINARI 

 

 SOPAR DE LA FAM ORGANITZAT PER L’ESPLAI FLOR DE NEU: 
Dissabte vinent, dia 19, a les 21 h. al Centre Catòlic. 

 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Setefilla  Rojas Toro, que va morir el passat 
6 de març, a l’edat de 91 anys. Descansi en la pau del Senyor. 
 

 AQUESTA QUARESMA... 
 Viacrucis: els divendres a les 19,25h i diumenge 20 de març. 
 TARDA QUARESMAL A MONTSERRAT: Diumenge, 3 

d’abril. Sortida d’autocar a les 4 tarda (La Vailet, McDonald’s): 
Viacrucis pels Degotalls i Vespres a la Basílica. Preu:  
10 € o segons places cobertes. Apunteu-vos. 

 Vespres dominicals: dissabtes 12, 19 i 26 de març. 
 Pregària per la Pau a Ucraïna i ajuda: compte ofert per a 

Càritas Ucraïna: ES65 2100 5000 58 0200042738. 

Senyalant concepte: “Emergència Ucraïna”. O Bizum: 00526, 
compte de  Càritas Sant Feliu per a Càritas Ucraïna. 

 Conferència Quaresmal del nostre Bisbe Agustí a la 
catedral de Sant Feliu: Diumenge, 27 de març a les 17,30h. 
Amb autocar? 

 Reunió oberta de treball Sínode: Dissabte, 2 d’abril a les 
18 h., al Casal. 

 
 

LA TRANSFIGURACIÓ 

Per mi és un regal de l’Esperit trobar l’evangeli de la transfiguració 

aquest segon diumenge de Quaresma. És un dels fragments de l’Evangeli 

que m'agrada més i que més em qüestiona, perquè posa de manifest que 

la conversió a la que som cridats els cristians en el temps de Quaresma 

hauria de començar per fer experiència de Déu, per sentir-se unit a Ell.  

Fa anys em van sobtar llegir unes declaracions de David Jou, que 

és un científic i poeta barcelonès, cristià. Deia: Jou: “Per mi Déu és una 

experiència sense concepte”. Em va fer pensar, i se’m va acudir que potser 

per a alguns cristians, per a bastants, Déu és més aviat un concepte sense 

experiència. Potser per a mi mateix ho va ser en algun moment de la meva 

vida. 

No tinc res en contra de la teologia, per descomptat. Ben al contrari, 

em sembla que per als creients ens és necessària la temptativa que fa la 

teologia d’explicar-nos com és Déu, malgrat els límits de la nostra 

intel·ligència i malgrat la pobresa del llenguatge humà. Però jo en general 

m’he sentit sempre més a prop de la mística que de la teologia. 

El diccionari descriu la mística com un estat d’unió de l’ànima amb 

Déu. Estic convençut  que el camí de la conversió no hauria de passar tant 

per un conjunt de creences com per un conjunt de vivències. S'hauria de 

basar en l’experiència d’unir-se en meditació amb Déu Pare. L’experiència 

mística és, en paraules de sant Joan de la Creu, tot allò que “es pot sentir, 

però no es pot dir”. Comporta sentir la necessitat de transcendir la pròpia 

ment (sense negar-la) i obrir-se a l’absolut. 

L’evangeli d’aquest cap de setmana posa de manifest, a través de 

l'exemple de Jesús a la muntanya del Tabor, que és imprescindible fer 

aquesta experiència de Déu per poder fer front al camí de la creu, per poder 

viure el misteri pasqual. 

Joan Ferrés Prats 


