
Demano a Déu que m'ajudi a trobar les paraules justes, les 

imprescindibles, per parlar d'Ell i per parlar amb Ell, però que m’ajudi 

sobretot a estimar-lo, a viure en connexió amb el seu misteri d’Amor. 

Joan Ferrés Prats 
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DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY.        29 DE GENER DE 2023. Nº 5                                                  
 

UN SERMÓ EMBLEMÀTIC: 

“EL SERMÓ DE LA MUNTANYA” 
 

En aquest diumenge, seguint l’Evangeli de Mateu, començarem la 
lectura del “Sermó de la Muntanya”. L’anirem seguint fins que arribi la 
Quaresma, un temps que té les seves lectures pròpies. Es tracta d’un 
text fonamental del missatge de Jesús. Moltes de les seves frases són 
famoses i se citen de memòria; sovint se’n llegeixen fragments a la 
missa. Però no se sol llegir –i meditar- sencer, i així es perd el seu sentit 
global. Una bona proposta, doncs, és que aquest text de Sant Mateu 
(capítols del 5 al 7) sigui objecte de lectura i meditació. 
El P. Hilari Raguer (a.c.s.), monjo de Montserrat, va escriure un petit 
llibre, a l’abast de tothom, anomenat “El Sermó de la Muntanya”. La 
reflexió final de l’autor –i que ara transcrivim- pot ser un bon aperitiu 
per llegir el llibre... i el Sermó. 
“L’evangeli, i aquella punta de fletxa que és el sermó de la muntanya, 
no és tan sols una llei o una doctrina: és abans de tot una persona, i 
una persona amb autoritat. El sermó de la muntanya segons Mateu ens 
posa en contacte amb la persona de Jesús: ens transmet algunes 
sentències i comparacions que porten la marca inconfondible del Jesús 
de Natzaret històric. Però és alhora un material elaborat per la catequesi 
de l’Església apostòlica, que el va viure i el va predicar. 
Al llarg de la història de l’Església mai no han faltat homes i dones que 
donessin testimoni que el Sermó de la Muntanya és una utopia possible, 
ja que per a Déu res no és impossible. En primer lloc, la Verge Maria; 
després un “núvol de testimonis” no cessa de repetir-nos-ho, fins i tot 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, dominic i doctor de l’Església. 
Vespre (festiva), 20 h.- Joan Matas i Anita Ferrés. 

Dolors Balcells. 
Magdalena Marcé Prats. 

 

Diumenge dia 29.- DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY. 
9 h.- Família Planas – Tuset. 
     Antoni Vendrell Mallol. 
12:00 h.- Josep Mompart i Dolores Arman.  
                 Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
11,00 h.- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca 
 

Dilluns dia 30.- Santa Àngela de Medici. Santa Martina  
20 h.-   Missa      
 

Dimarts dia  31.- Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians  
9 h.-  Enric Perals Aymerich 
20 h.-  Sant Joan Bosco 

Dimecres dia 1.- Sant Cecili, bisbe i màrtir. Santa Brígida d’Escòcia, vg. 
9 h.-  Missa  
20 h.- Micaela Delgado Pulido (aniversari) 
         Antoni Bacarises Hernández (2n. aniversari)        
 

Dijous dia  2.- Presentació del Senyor al Temple .  
9 h.-  Benedicció de candeles i Missa 
20 h.- Benedicció de candeles i missa. 
 

Divendres dia 3.- Sant Blai, bisbe i màrtir.   
9 h.- Missa 
20 h.- Manuel Márquez Márquez  (1 mes) 
 

Dissabte dia 4.- Santa Catarina de Ricci, religiosa .  
Vespre (festiva), 20 h.- Record de Sant Joan Bosco. 
   Difunts Torredemer Roig.    
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE Vè. de durant l’any. Santa Agueda.  
9,00 h.-   Difunts família Pastor Font. 
               Esposos Agustí i Montserrat. 
12:00 h.- Consol Prats Casasampere.  
11,00 h.- Ermita de Sant Roc: Celebració dominical amb diaca 
 

 

 



en els nostres dies. No falten a les nostres comunitats cristianes i 
religioses esperits generosos que han acollit amb fe l’evangeli de la 
gràcia i s’han llançat amb humil entusiasme pels camins del Sermó de la 
Muntanya. 
Fem que ressoni en el nostre cor: ens engrescarem de debò per un estil 
de vida que durant molts anys potser havíem considerat utòpic, en el 
sentit pejoratiu d’impossible. Extirparem de soca-rel tot allò que en el 
camí de la vida de fe ens pogués  resultar escàndol o entrebanc que ens 
impediria de desplegar les Benaurances de regne, amb què el Senyor 
ens va agraciar quan ens va fer el regal de la fe, o ens va cridar a seguir-
lo de prop. Amb el text de les Benaurances –tot un programa de vida- 
que avui se’ns proclama comença el Sermó de la Muntanya.  

Mn. Anton Roca 
 

 

 DIJOUS, DIA 2: FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR. 
POPULARMENT LA CANDELERA, PER LA FESTA DE LA LLUM  
Misses amb benedicció de candeles a les 9 h. i a les 20 h. 

 En aquest dia se celebra el dia de la Vida Consagrada. Serà una bona 
ocasió per pregar per les tres comunitats de Vida Consagrada que 
viuen i treballen en el nostre poble: Filles de Maria Auxiliadora 
(Salesianes), Franciscanes Missioneres de Maria i Serventes de Sant 
Josep. 

 També el moviment de Vida Creixent celebra la seva festa recordant 
els seus patrons: els ancians Simeó i la profetessa Anna.   
 

 DISSABTE VINENT, DIA 4: CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE 
SANT JOAN BOSCO 
Com és tradició a la parròquia, recordant la presència salesiana en 
el poble i en la nostra parròquia, en farem memòria en la celebració 
dominical de dissabte, a les 8 del vespre.  
Són molts joves, grans, famílies... que han rebut els beneficis de la 
presència de la família salesiana entre nosaltres, ja des de finals del 
segle  XIX, través de l’escola, la parròquia, l’esport, etc.  
La col·lecta anirà per a les missions salesianes. 

 

 SOPAR DE LA FAM 2023  

El grup de Socarrels del Centre d’Esplai Flor de Neu organitza el 
tradicional Sopar de la Fam, pel proper dissabte 11 de febrer, a les 
20.30 al Centre Catòlic. Enguany, el fons recaptat anirà destinat a un 

projecte de l’Associació Digmun en favor dels infants i joves migrants 
a Ceuta que no poden exercir el seu dret a l’educació.  
De manera presencial les inscripcions seran el dissabte 28 (20.45h.)  
i el diumenge 29 (13.00h.); també es podrà realitzar de manera 
telemàtica tot escanejant el codi QR del cartell. 

 

 

TEÒLEG O TEÒFIL 

En una reunió de creients en la que vaig participar fa unes setmanes 

un amic es va presentar dient que ell no era teòleg, però sí teòfil. A la 

reunió hi havia un sacerdot caputxí. Quan li va arribar el torn de parlar, va 

comentar que, encara que ell havia estudiat teologia, també es volia sentir 

més teòfil que teòleg. 

Segurament coneixeu l'etimologia d’aquestes dues paraules, que 

provenen del grec. Totes dues comencen per teo. En grec theos vol dir 

Déu. A partir d’aquí, logos vol dir paraula o també discurs. I filos vol dir 

amic, amant (el filòsof, per exemple, és etimològicament l'amant de la 

saviesa). Doncs bé, etimològicament parlant, el teòleg seria el que parla de 

Déu, el que fa discursos sobre Déu, i el teòfil seria l’amic de Déu, el que 

estima Déu. 

Per descomptat, no només no tinc res en contra dels teòlegs, sinó 

que els considero necessaris perquè ens ajudin a comprendre el que sabem 

sobre Déu a través de les Escriptures. A més, tot bon teòleg ho és perquè 

estima Déu. 

Ara bé, penso que a l'Església de vegades tenim més tendència a 

parlar de Déu, a explicar-lo, a fer discursos sobre Ell, a tractar de 

comprendre’l que a promoure actituds d’obertura a Déu, a suscitar-ne 

experiències. De vegades hi ha un excés de creença i un dèficit de vivència. 

Transmetem més doctrina que experiència. 

És evident que ens cal la paraula per apropar-nos a Déu. Jesús 

mateix és definit com a Verb, com a Paraula que ens revela qui o com és 

Déu. Però el mateix Jesús ens deia: “Quan pregueu, no fa falta que parleu: 

el vostre Pare ja sap què direu”. 

Paradoxalment un excés de paraules sobre Déu ens pot allunyar de 

Déu. Sant Agustí deia: “Si l’entens, ja no és Déu”. Si el podem tancar en 

definicions o en discursos que ens el facin comprensible, el reduïm a uns 

límits humans.                                                 (continua al darrere) 


