
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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. 
 

Dilluns dia 6.- Sant Pau Miki i els màrtirs del Japó. 
Vespre.- Família Torredemer Roig.  

Gabriel Guevara Soto (5è. aniv.). 
 

Dimarts dia7.- Sant Ricard, rei. 
Matí.-Enric Perals Aymerich 
Vespre-Missa 
 

Dimecres dia8.- Sant Jeroni Emilià. 
Matí.-Missa 
Vespre- Emilia Lozano Sánchez (funeral) 

 

Dijous dia9.- Santa Apolònia. 
Matí.-  Intenció particular 
Vespre.-Missa 
 
Divendres dia10.-Santa Escolàstica, vg., germana de Sant Benet 
Matí.- Missa 
Vespre.- Missa 
 

Dissabte dia11.- Festa de la MARE DE DÉU DE LOURDES 
Matí.-No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Esposos Joaquim Font i Pau Ferrés 
 

Diumenge dia 12.- DIUMENGE 6è. DE DURANT L’ANY. Santa Eulàlia. 
9h.-Eulàlia Font i espòs Joan 
 

12,30h.-Josep Torras Rusinés i família.  
   Vicenç Ferrés 
 

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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ELS COMPTES DE LA PARRÒQUIA 
 

La setmana passada sortia en el Full un complement amb el resum 
econòmic de la nostra parròquia. N’estem contents de la responsabilitat 
dels nostres feligresos pel que fa a l’aportació econòmica. Potser pot 
sorprendre el superàvit substanciós d’enguany, però és que al costat de 
l’esforç econòmic dels fidels hi ha un retorn d’uns 15.000 euros d’un 
error a favor nostre per part d’una companyia de telefonia mòbil. 
També cal recordar que el resum de Càritas parroquial no surt aquí, 
sinó que sortirà a part més endavant, i allí constatarem que els 
comptes van més justos. 
Per tant, cal no abaixar els braços i mantenir el bon ritme de les nostres 
aportacions.  
Em fixo principalment en dos punts:  

• La Guixeta de Càritas que està a la capella del Sant Crist 
• La col·lecta extra dels últims diumenges de mes. 

Pel que fa a la col·lecta extra cal dir que en aquests darrers temps 
potser no li hem donat la importància que té, fins al punt de deixar de 
posar els sobres que la recorden. Ara la volem posar en relleu, en el 
moment que el Consell d’economia ha decidit emprendre una obra que 
cada vegada més la llei i la necessitat ho requereixen: habilitar un lloc, 
de fàcil accés, per a serveis sanitaris (vàters ilavabos). A part que cada 
vegada més són obligatoris en espais de concurrència, en el nostre cas 
també és necessari doncs només n’hi ha sortint de la sagristia, en el 
local del costat, o bé entrar a la rectoria en la vivenda del mossèn. 
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Creiem que malgrat fins ara ens hem adaptat a les circumstàncies, ara 
cal posar solució a aquest dèficit de serveis. 
Ja s’ha parlat amb tècnics i està dissenyat el lloc on se situaran. Ben 
aviat podrem tirar endavant aquesta obra que dotarà la nostra església 
d’un servei molt necessari. Segur que sabreu correspondre com 
sempre.  

Mn. Anton Roca 
 

 

ACTIVITATS 
 

� ADMISSIÓ ALS ORDES DE JORDI MONDRAGON 
Acabant ja els estudis teològics,  el nostre seminarista rebrà per 
part del bisbe Agustí l’Admissió als Ordes. Vol dir que serà admès 
públicament com a candidat al diaconat i al presbiterat. 
Aquesta celebració tindrà lloc ala capella del Seminari de 
Barcelona, a les 20h, dimarts, 14 de febrer. 
Ens alegrem per aquest pas endavant del Jordi en el camí cap el 
sacerdoci. Preguem per ell i, si podem, l’acompanyarem. 
 

� CAMPANYA CONTRA LA FAM 
DIUMENGE VINENT: COL·LECTA DE MANS UNIDES 
Sempre el segon diumenge de febrer es fa la col·lecta que 
organitza Mans Unides en la Campanya contra la Fam. Tot el 
nostre bisbat s’uneix per finançar un projecte concret que ens 
suggereix l’esmentada entitat. Enguany se’ns proposa la 
construcció d’una escola de primària: 3 aules, sales auxiliars, 
biblioteca, magatzem i serveis higiènics. El projecte es realitzarà a 
la localitat de Bodmal, una de les més pobres de la diòcesi de 
Sambalpur, a l’estat d’Odisha, a l’Índia.El projecte a finançar -per a 
totes les parròquies del bisbat, escoles que hi participen i d’altres 
centres- és de 89.989 €. La nostra parròquia amb la col·lecta i 
l’Esplai Flor de Neu (grup juvenil Socarrels) amb el Sopar de la 
Fam que organitzen el dissabte, 25 de febrer, aportarem el nostre 
granet de sorra. Col·laborem-hi! 

 

� ESPAI DE PREGÀRIA MENSUAL:  
DILLUNS, DIA 13 DE FEBRER: 19,15 h. pregària amb 
exposició del Santíssim i Eucaristia a les 20 h. 
En aquesta pregària, havent estat recent la festa de la Mare de 
Déu de Lourdes (11 de febrer) la nostra intenció serà 
pregarprincipalment pels malalts: de casa, del poble, de tot arreu, 

coneguts i desconeguts. Que Maria, salut dels malalts, els ajudi en 
les proves i ens faci el do de gaudir de salut en l’ànima i en el cos. 
 

� DISSABTE VINENT: FESTA DE LA MARE DE DÉU DE 
LOURDES 
Record en la missa de les 8 del vespre. Felicitats i ànims a tots els 
membres de l’Hospitalitat de la M. D. de Lourdes de Sant Vicenç. 

 

 

EXTREURE EL MILLOR D’UN MATEIX 
El guitarrista andalús José Romero deia en una entrevista a La 

Vanguardia: “Pienso en mis seres queridos para que me encuentre la 
inspiración, y busco en ese sentimiento la mitad buena que tengo. De ahí 
saco lo mejor”. 

És ben veritat que a la vida hi ha persones que fan que surti el millor 
dell nostre interior i n’hi ha que, volent-ho o sense voler, fan sortir de 
nosaltres el pitjor. Segurament per això els pares i educadors deien allò de 
“vigilar les males companyies”. I el que passa amb les persones passa amb 
els llocs, ambients o situacions. N’hi ha de neutres, però n’hi ha que 
potencien el millor de nosaltres i n’hi ha que fan sortir el pitjor. 

El polític socialista català Ernest Lluch, assassinat per ETA l’any 2000, 
deia una cosa molt interessant al respecte: “S’activen dimensions molt 
diferents de mi mateix quan vaig al camp del Barça i quan vaig al Liceu”. 
Volia dir que les persones tenim dimensions i perfils diferents que conviuen 
en el nostre interior i que cada situació que vivim a la vida fa créixer una o 
altra d’aquestes dimensions. Per descomptat que el Liceu i el Barça són 
compatibles, com ho són els espais per a alimentar el cos i els espais per a 
alimentar l’esperit. Jesús mateix multiplica els pans i els peixos i alhora ens 
convida a prendre el Pa de Vida. 

Jesús demostra, però, que per créixer en la fe cal el contacte amb 
persones i amb indrets que la potenciïn. L’excel·lència de Jesús en la fe no 
hauria estat possible sense Maria i els Apòstols, però tampoc sense el 
Temple, la sinagoga i el desert.  
No ens enganyem a nosaltres mateixos. Si volem que la fe formi part dels 
nostres valors, hem de tenir la garantia que a la nostra vida concedim 
espai a persones i a indrets que ens ajudin a extreure el millor de nosaltres 
mateixos. 

Joan Ferrés i Prats 


