
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 28.- Sant Tomàs d’Aquino, Dominic i Doctor de l’Església.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Celebració de Sant Joan Bosco. Joan Matas i Annita 
Ferrés / Joan Marcé Rigol i intencions de la família / Esposos Antònia Gort 
(aniversari) i Joan / Conxita Font Llinàs (4t. aniversari). Esposos Josep 
Sagristà (20 aniversari) i Agustina Cartañà.       
 

Diumenge dia 29.- DIUMENGE 4t. DE DURANT L’ANY. 
9h.- Família Joan Planas Tuset. 
       Miquel Via i esposa Dolors. Joan Saperas i esposa Benita. 
12:30h.- Mercè Agut (3r. aniv.) i espòs Valentí / Isidre Prats / Joan Font i 
Montserrat Mèlich. Francesc Sàbat i pares Joanet i Teresina. Esposos 
Miquel Casas i Pepeta Ferrés.                                                                                        
11h matí a Sant Roc.- Celebració dominical amb diaca. 
 

Dilluns dia  30.- Sant Adelelm. 
Vespre.- Missa.                                    
 

Dimarts dia 31.- Sant Joan Bosco.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa.                        
 

Dimecres dia  1.- Sta. Brígida d’Escòcia, vg. 
Matí.- Jaume Tuset Berenguer. 
Vespre.- Missa.                              
 

Dijous dia 2.- PRESENTACIÓ DEL SENYOR. 
Matí.-  Benedicció de candeles i Missa. 
Vespre.- Benedicció de candeles i Missa. Dulcinea Cordago e Silva. Josefa 
Moreira Feitoza. Maria Inés Sousa. 
 

Divendres dia 3.- Sant Blai.  
Matí.- Missa.                       
Vespre.- Juan Planelles Batchiller (1r. aniversario).              
 

Dissabte dia 4.- Santa Catarina de Ricci, religiosa.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Maria Rosa, Jaume i Pere (Colla Benavinguts) / Joan 
Costa Ubach / Dolors Font Escala i espòs Salvador Roig / Rosa Capdevila i 
espòs Manel i fill Pere.                                        
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE 5È. DE DURANT L’ANY. 
9h.- Difunts Pastor Font. 
12:30h.- Eleuteri Termes (1r. aniversari) i Sebastià Serra. Mundita Potrony 
Ribas (1r. aniversari). Agustí Castells i Montserrat Roca / Vicenç Ferrés.                                                                                                                             
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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NEIX UN FILL, I EL PORTO AL TEMPLE… 
 

Dijous vinent és la festa de la Candelera. Ens recorda allò que feren 
Josep i Maria: presenten el seu fill al Temple. Em porta a pensar en una 
imatge que visc sovint: la parella que s’acosta al despatx parroquial 
acompanyada del nadó que acaben de tenir. No cal preguntar gaire: vénen 
per batejar el seu fill. Vénen molt cofois, contents per aquest petit gran 
tresor que asseguren els ha canviat la  vida, i no només perquè els dóna 
feina, sinó perquè el seu centre d’interès a partir d’ara ja no són només ells 
dos, sinó el nounat que s’ha posat al mig...   

Pels anys que ja porto de capellà i pel nombre de casaments que he fet, 
molts s’acosten també a presentar-me el seu fill, com dient-me: “aquí té el 
fruit d’allò que vàrem celebrar i vostè va beneir...”. És realment entendridor 
veure una parella jove entusiasmada pel fill que ha tingut, amanyegant-lo 
entre els seus braços.  

També m’alegra veure que parelles joves vénen a missa amb els seus 
petitons… Els felicito per la seva decisió! A vegades porten més d’un mal de 
cap, perquè potser ploren o no estan quiets... i no està bé que per l’enrenou 
d’un nen que no està quiet d’una manera persistent se’n ressenti tota la 
celebració i porti els fidels a no poder viure com cal la missa. El respecte a 
la celebració mereix que els pares vetllin perquè es compleixi aquesta 
condició i ells sabran trobar la manera perquè, si es pot, es compleixin les 
dues coses: que la celebració sigui seguida amb silenci i atenció i a la vegada 
que els infants hi puguin ser. Caldrà, doncs, que valorin la situació en 
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concret, coneixent els seus fills… De tota manera felicito els pares  per la 
seva voluntat de portar-los a la celebració i valoro el seu esforç per 
acostumar-los a anar a missa amb els pares. 

L’enhorabona, doncs, a tots els pares que porteu els vostres fills al 
temple: a batejar-los, a la celebració dominical, a la catequesi perquè puguin 
fer pròximament la Primera Comunió... És el que cal esperar d’uns pares 
que volen transmetre la fe als seus fills. És el que la festa de la Candelera 
ens recorda que feren Josep i Maria: presenten el seu fill al Temple, 
l’ofereixen al Senyor.  

Pares: acompanyeu els vostres fills al temple.  Després, juntament amb 
aquesta pràctica, vindrà tot el tema importantíssim i preocupant de 
l’educació, i caldrà donar resposta a aquest repte: què fer per educar millor? 
Què fer per traspassar la fe a la mainada? Anar al temple, iniciar-los a la 
vida cristiana, la catequesi i, sobretot, un testimoni de vida senzill i ferm. 
 

  Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

� DIJOUS, DIA 2: FESTA DE LA CANDELERA. 
Benedicció de candeles i missa: 8h. i 20h.  

 
�  BAPTISMES 

L’infant Enric Perals Cuadrado ha rebut el sagrament de la fe el dia 
28 de gener. En donem gràcies a Déu i preguem perquè sigui un 
bon seguidor de Jesús. 

 
� CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL 

Es reuneix dimecres vinent, a les 9 a la Rectoria de Sant Vicenç. 
 
� TROBADA DIOCESANA D’ADOLESCENTS I JOVES  

Tindrà lloc a Sant Sadurní d’Anoia dissabte vinent, dia 4 de febrer. 
Hi participaran els nostres grups de Confirmació (primer i segon). 
Sortida del Centre comercial La Vailet a les 15h. 

 
� REUNIÓ DE FORMACIÓ DE CATEQUISTES: 

Divendres vinent, a les 4 de la tarda al Casal. 
 

� INSTAGRAM DE LA PARRÒQUIA 

La parròquia, es va endinsant en les noves tecnologies: pàgina web, 
facebook i ara li toca a l’instagram, un programa per anar informant, 
a través de fotografies, de les totes les activitats de la parròquia. 
Només cal tenir compte i seguir-nos a: @vidaparroquial. Una bona 
eina d’informació per a totes les edats! 

 
 

SENSIBILITAT 

Aquesta setmana hem celebrat el dia internacional en memòria de les 
víctimes de l’holocaust, perquè va ser un 27 de gener quan el camp 
d’extermini d’Auschwitz va ser alliberat, posant fi a una de les barbàries més 
sagnants i vergonyoses del segle XX. 

També aquesta setmana hem conegut la notícia que un youtuber de 19 
anys va oferir 20 euros a una persona sense sostre per guanyar-se’l i després 
li va donar unes galetes farcides amb pasta de dents. Va enregistrar l’escena 
i va penjar el vídeo al YouTube. S’hi veia el pobre home menjant les galetes, 
començant a trobar-se malament, sentint nàusees... Tot ben enregistrat per 
a satisfacció dels seguidors del youtuber.  

Encara que es tracti de dos fets molt i molt diferents, hi ha algunes 
similituds que són preocupants. En tots dos casos el patiment d’unes 
persones no només no provoca cap sentiment de compassió o empatia en 
els que el provoquen, sinó que els suscita menyspreu, fins i tot frueixen 
contemplant el dolor i l’humiliació. Si ja és preocupant la falta de sensibilitat, 
la indiferència envers el dolor, encara ho és més que provoqui menyspreu o 
plaer. Hi ha, però, una semblança encara més preocupant. En el primer cas, 
l’holocaust no es pot explicar només com a conseqüència de les obsessions 
d’un home boig. L’holocaust no hauria estat possible sense la col·laboració 
silenciosa de milers d’alemanys disposats a obeir i a callar. I en el segon 
cas, el que fa possible que el youtuber tingui èxit i guanyi diners fent 
aquestes bajanades és el milió de seguidors que té i els deu milions de 
visites que rep la seva plataforma cada mes. Tots ben distrets contemplant 
aquestes escenes esfereïdores. De fet, sembla que la guàrdia urbana es va 
assabentar del fet perquè van veure el vídeo, no perquè algun dels seguidors 
ho hagués denunciat. 

És trist que hi hagi tanta misèria i tant de dolor. També és trist que hi 
hagi tanta indiferència davant la misèria i el dolor, i que hi hagi qui se’n 
beneficia. Però encara és més trist que callem, que de vegades pequem no 
pel que fem sinó pel que no fem. 
 

Joan Ferrés Prats 


