
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 11.- Festa de la MARE DE DÉU DE LOURDES  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-   Esposos Joaquim Font i Pau Ferrés. 
       Antonio  Pagan.                                          
 
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. 
 

Dilluns dia  13.- Sant Benigne, prevere i màrtir.  
Matí:  No hi ha missa. 
Vespre.-  7:15: Espai de pregària: exposició del Santíssim, Rosari de 
Lourdes i a les  20h: Eucaristia pels malalts.                  
 

Dimarts dia 14.- Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa.  
Matí.-  Climent Ubach i esposa. 
Vespre-  Magdalena Ferrés Aymerich / Martí Roig i Roig. 
 

Dimecres dia  15.- Beat Claudi de la Colombiere.  
Matí.-  Josep Aymerich Costa. 
Vespre- Missa.                              
 

Dijous dia 16.- Sant Faustí, bisbe i màrtir.  
Matí.-  Missa. 
Vespre.- Assumpta Tres Ferrés. 
 
Divendres dia 17.- Els set Sants fundadors de l’Ordre dels Servites.  
Matí.- Esposos Antonio Garcés i Encarnación Navarro.                      
Vespre.- Missa               
 

Dissabte dia 18.- Sant Eladi, monjo i bisbe.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Missa.                                       
 
Diumenge dia 19.-DIUMENGE 7è. DE DURANT L’ANY.  
9h.-  Jaume Perals Aymerich. 
       Jaume Presas 
12:30h.-  Vicenç Ferrés. 
     Bernardo Expósito (2n. aniversari) 
           Rosa Campmany Campmany     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE 6è. DE DURANT L’ANY.    12 DE FEBRER DE 20 17. N. 7 

VERS L’ORDENACIÓ 
 

“Senyor, m’has seduït i m’he deixat seduïr” (Jr 20,7). 
Amb aquestes paraules, del profeta Jeremies, vull expressar el meu 

desig i la meva entrega a seguir Jesús vers l’ordenació, tot compartint-
ho amb vosaltres. 

Actualment, ja cursant el darrer curs, cinquè de teologia, ja puc dir 
que això s’acaba, que l’etapa i la vida al Seminari està arribant a la seva 
meta, doncs sí! La vida comunitària al Seminari, on he passat aquests sis 
anys, m’ha ajudat a configurar-me a Jesús, el Bon Pastor, per ser així 
com Ell i poder pasturar les seves ovelles i que m’ha confiat, actualment, 
aquí, a la comunitat cristiana de Sant Vicenç dels Horts, sentint-me, 
d’aquesta manera, part de vosaltres i restant, així, sempre al vostre 
servei i el compromís ferm de ser-hi present enmig vostre. 

Durant aquests sis anys de formació: intel·lectual, espiritual, pastoral 
i comunitària i amb l’ajuda dels formadors i del director espiritual, he 
obtingut l’empenta necessària per viure una vida total entrega. Gràcies a 
la vida al Seminari, he pogut portar una vida de pregària, d’estudi, d’estar 
amb els companys seminaristes, tot creant, així, llaços de fraternitat. 

Dono gràcies a Déu, per tot el que m’ha donat, no només en aquesta 
etapa de formació, sinó per tot el que he viscut en els meus trenta tres 
anys. M’he sentit sempre acompanyat i confortat per Ell i m’ha donat el 
millor regal: la família i el do de la vocació cap al presbiterat. Un camí 
gens fàcil, però no impossible, perquè amb la constància i la pregària és 
quan sorgeixen els veritables miracles, i això ho puc testificar. 
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En aquest darrer esglaó, tot coincidint amb l’admissió als ordes, us 
demanaria, de tot cor, la vostra pregària, de tal manera com us tinc 
present a la meva; i no voldria acabar sense agrair, el vostre suport i el 
vostre recolzament fraternal. Moltes gràcies!! 
 

Jordi Mondragon Briculé 
 

 

� AVUI, COL·LECTA DE MANS UNIDES 
   CONTRA LA FAM EN EL MÓN 
 

 

� SOPAR SOLIDARI CONTRA LA FAM:  
Organitzat pel grup juvenil Socarrels, de l’esplai Flor de Neu, pel 
dissabte, 25 de febrer, a les 21h. al Centre Catòlic.  
Projecte: Ajuda a una escola de Primària a Bodmal (l’India). 
Inscripcions pel sopar:  

• a l’església (dissabtes 11 i 18 febrer, després de la missa de 20h.). 
Diumenge dia 19 després de missa de 9h. i 12:30h. 

• Al Casal: Dissabtes 11 i 18 a les 19h. i dimecres, dia 15, de 18h. a 
20h.  

 

� ADMISSIÓ ALS ORDES DE JORDI MONDRAGON  
Aquest dimarts, dia 14, tindrà lloc a la capella del Seminari de 
Barcelona, a les 20h, l’Admissió als Ordes del nostre seminarista.  
Preguem per ell i, si podem, acompanyarem-lo. 

 

� ESPAI DE PREGARIA MENSUAL: 
Demà dilluns, dia 13, 19:15h: Inici de pregària (Lourdes i els 
malalts), exposició del Santíssim, Sant Rosari i Eucaristia a les 20h. 
pels malalts. 

 

�  EXÈQUIES A LA PARRÒQUIA: 
o 6 de febrer: Antonio Sampedro Román, de 93 anys, 

Descansi en la pau del Senyor. 
 

� CURSET ARXIPRESTAL DE PREPARACIÓ AL MATRIMONI 
Té lloc al matí d’aquest diumenge i diumenge vinent, al Casal 
parroquial, amb la participació de 10 parelles. Que els aprofiti 
aquesta oportunitat d’aprendre i compartir. 

� REUNIÓ ARXIPRESTAL DE VOLUNTARIS DE CÀRITAS 
Tindrà lloc a la parròquia de la Palma de Cervelló aquest dijous, dia 
16, a les 20:30h. 

 

 

LA LLEI CRISTIANA 
Quan era jove, volia entendre i viure la fe i m’inquietava descobrir a 

l’Evangeli paradoxes, contradiccions aparents, que m’omplien de 
perplexitat i de dubtes. Aquella època m’ha vingut al cap aquests dies en 
meditar l’Evangeli d’aquest diumenge, perquè el tema de la llei era 
precisament un dels que em feien ballar més el cap. 

Al Sermó de la Muntanya Jesús parla de la llei amb molt de rigor. Diu 
que no ha vingut a anul·lar els llibres de la llei i dels profetes, sinó a dur-
los a la plenitud. Jesús va repassant diverses lleis antigues i no només 
no les suprimeix, sinó que hi afegeix encara més exigència. El sorprenent 
per mi és que aquest Jesús que es mostra tan dur en la defensa de la 
llei és el mateix que en un altre moment de l’Evangeli relativitza la llei en 
assegurar que l’home és més important que el dissabte. 

Estic segur que mai no comprendré del tot l’Evangeli, però em sembla 
que he trobat un desllorigador per poder entendre i sobretot per tractar 
de viure aquesta paradoxa. Crec que la plenitud de la llei de la que parla 
Jesús és l’amor. Jesús va dir que amb els dos primers manaments 
s’expliquen tota la llei i els profetes. I segles després sant Agustí va dir: 
“Estima i fes el que vulguis”. 

L’amor explica l’actitud paradoxal de Jesús davant la llei. De vegades 
cal saltar-se la llei (el dissabte) per amor. I de vegades si no anem més 
enllà del simple compliment de la llei, no estimem prou. 

Hi ha un exemple significatiu a l’Evangeli d’aquest cap de setmana “Si 
en el moment de presentar la teva ofrena a l’altar, allí et recordes que el 
teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allí mateix, davant l’altar, la 
teva ofrena i ves primer a fer les paus amb el teu germà; ja tornaràs 
després a presentar la teva ofrena”.   

Des de la llei es diria que la nostra consciència s’ha de sentir 
tranquil·la si estem convençuts que no hem conculcat cap precepte. Però 
Jesús va més enllà. Encara que estiguem convençuts que no hem fet res 
malament, si el nostre germà té alguna cosa contra nosaltres, hem 
d’anar a fer les paus amb ell, hem d’anar a aclarir les coses amb ell, ens 
hem de reconciliar. L’amor va més enllà de la llei. Estima i fes el que 
vulguis. 
 

Joan Ferrés Prats 


