
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 25.- Sant Valeri, ermità. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan Marcè Rigol i intenció particular. 
      Àngela Ferrés (aniversari) i espòs Francisco.                                           
 

Diumenge dia 26.- DIUMENGE 8è. DE DURANT L’ANY.  
9h.- Família Planas Tuset. 
   Miquel Via i esposa Dolors./ Joan Saperas i esposa Benita. 
12:30h.- Isidre Prats./ Difunts Ramon Badosa – Castells.  
   Joan Font i Montserrat Mèlich./ Vicenç Ferrés.                                                
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 
Dilluns dia  27.- Sant Gabriel de la Dolorosa. 
Vespre.- Missa.                                  
 
Dimarts dia 28.- Sant Rufí, màrtir  
Matí.-  Missa. 
Vespre- Antonia Gordón Gallego (1r. aniversario).                          
 
Dimecres dia  1.- DIMECRES DE CENDRA. 
Matí.- 8h: Missa i imposició de la Cendra.                                  
Tarda.- 18h: Imposició de la Cendra nens i famílies Catequesi. 
Vespre.- 20h: Missa i imposició de la Cendra.                                  
 
Dijous dia 2.- Sant Lluci, bisbe.  
Matí.- Josep Prats i Maria Escala. 
Vespre.- Jaume Tres i Termes. 
 

Divendres dia 3.- Sant Marí i Sant Fortunat, màrtirs.  
Matí.-Missa.                        
Vespre.- Missa.               
 
Dissabte dia 4.- Sant Casimir/ Sant Rossend.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-     19:35: VESPRES i 20h: MISSA. 
                    Joan Morral (aniv.) i esposa Antònia i Teresa Morral (aniver.). 
      Antoni Prats Botey (14 aniversari) / Oleguer Boloix i Rosa Casas. 
      Joaquim Vilaplana i Maria Ferrés  / Flor Elsa Cereño (16 aniv.)                               
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE PRIMER DE QUARESMA. 
9h.- Josep M. Aymerich i Ricard Plans (capelletes Maria Auxiliadora) 
12:30h.-  Agustí Castells i Montserrat Roca./ Joaquim Siñol i Pepita Rocher/ 
Jaume Sàbat i Leonor Font.                                                                                                                                                                       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE 8è. DE DURANT L’ANY.    26 DE FEBRER DE 20 17. N. 9  

A PUNT PER A LA QUARESMA: 
“mireu els ocells, mireu els lliris del camp” 

 

Invitació poètica i suggerent de Jesús en el fragment de l’Evangeli d’aquest 
diumenge. Moltes vegades la poesia ens ajuda a expressar realitats molt 
fondes. Ja sabem que no som ni ocells ni lliris, i que ens hem d’espavilar per 
menjar i viure cada dia... però justament perquè la vida és més que tot, 
Jesús ens invita a no viure neguitejats, sinó confiats. 

Hi ha neguits de moltes menes i sovint poden ser banals. Hi ha neguits 
que ens prenen la pau, n’hi ha que ens esclavitzen... Hi ha qui viu per 
menjar. N’hi ha que són esclaus del seu cos i viuen obsessionats per la 
moda, el vestit, guardar la línia... N’hi ha que el seu Déu és el diner. 
La proposta de Jesús és alliberar el nostre cor d’obssessions innecesàries i 
posar-lo en els valors veritables. Bon propòsit per entrar amb bon peu a la 
Quaresma.  

La lliçó de Jesús té una gran actualitat, i els educadors cristians (pares, 
mestres, catequistes) cal que sapiguem transmetre aquest estil de viure a 
les generacions que pugen. Despertar altres desitjos que siguin més elevats 
que tenir tal o tal joguina, l’afany de posseir, l’anar al darrera de les 
“marques” en els vestits, etc. Tot això és lluitar contra un enemic que 
contínuament ens assetja: la societat de consum que de mil maneres ens 
posa com objectiu tenir i tenir més. Des de Jesús, en canvi, la crida és una 
altra: no visquis tan neguitejat, reposa en Déu la teva ànima i viu la vida 
cercant els valors del Regne de Déu: la pau, l’amor, la veritat, la justícia... 
En definitiva la santedat. No visquis dividit en el teu cor per servir Déu i les 
riqueses. Serveix Déu en l’avui de cada dia, amb els seus maldecaps. Totes 
les altres coses Déu us ho donarà de més a més.  
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La invitació de Jesús, doncs, és un avís seriós a revisar-nos sobre els 
nostres neguits, els que són secundaris, els que són obsessions, tot allò que 
ens esclavitza i ens aparta de viure en la confiança en Déu. Amb aquests 
sentiments comencem la Quaresma i que el signe sigui la imposició de la 
Cendra aquest dimecres vinent. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

� COMENÇA LA QUARESMA, CAMÍ DE LA PASQUA 
• DIMECRES, DIA 1: DIMECRES DE CENDRA 

o Imposició de la cendra i missa: 8h. i 20h. 
o Imposició de la cendra per infants i famílies de 

catequesi: 18h. 
• DISSABTES DE QUARESMA, a les 19:35h:  

PRIMERES VESPRES DOMINICALS 
• Dejuni i abstinència: Dimecres de Cendre i Divendres Sant. 
• Abstinència de carn: tots els divendres de Quaresma. 

 

� CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 

Dijous, dia 2, a les 21h. 
 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Margarita Mayor Maureso, Vda. d’Antoni 
Pastor, de Cal Baster, que morí el passat dia 20 de febrer a l’edat de 
95 anys. Descansi en pau. 
 

�  SEGUINT EL PLA PASTORAL DIOCESÀ 

“Estimeu-vos els uns als altres” 
3 CONFERÈNCIES  sobre el missatge del Papa Francesc.  
Casal Parroquial a les 21h. 
 

1. Març: Dijous, dia 9:  “La família d’avui i els seus 
desafiaments” . A càrrec del Dr. Gaspar Mora, professor 
emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

 

2. Divendres, 21 d’abril: “La dimensió social en 
l’Església”. A càrrec de la Gna. Viky Molins, teresiana i 
implicada en moviments d’ajuda als pobres i sense sostre. 

 

3. Dijous, 18 de maig: “Una Església cap enfora”. A càrrec 
de Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell i Copríncep 
d’Andorra. 

� CURSET DE CATEQUISTES AL CASAL PARROQUIAL 
Aquest dilluns i dimarts, de 6 a 2/4 de 8 de la tarda. Temes: 

� “la vocació i l’acompanyament del catequista” a càrrec d’Isabel 
Campmany (Delegada diocesana de Catequesi). 

� “Motivem els pares a la catequesi”, per Juanjo Fernández 
    (professor i consultor pedagògic). 
 

� REUNIÓ DE CATEQUISTES 
Divendres vinent, a les 16h. al Casal Parroquial. 

  

 
EL SENTIMENT DE CULPA 

 

Fent un cafè, m’he trobat implicat en una discussió sobre l'Església amb 
col·legues de la feina. No són creients. O, si més no, no són creients 
practicants. Tot ha començat comentant el cas d'un home que era molt 
religiós i que es va acabar suïcidant aclaparat pel sentiment de culpa que li 
provocava el seu passat, i ells han aprofitat per criticar l'Església perquè 
inculca aquest tipus de sentiment, que consideren nociu, destructiu, 
generador de frustracions i de depressions. 

 

Entenc que el sentiment de culpa pugui ser destructiu, però, això no 
obstant,  penso que és necessari tenint en compte que les persones tenim 
un costat fosc, i si no ens sentim culpables mai no lluitarem per la conciliació 
i per superar les barreres del mal. Només si ens molesta el mal que hem fet, 
ni que sigui de manera involuntària, sentirem la necessitat d’esmenar-lo. 
 

Barbàries com els crims nazis, l’actual crisi dels refugiats o les cada 
vegada més flagrants desigualtats socials s'expliquen en bona mesura per 
una falta generalitzada de sentiment de culpa en la societat. Els psicòpates 
són el millor exemple dels extrems als que pot portar la manca d’aquest 
sentiment. Penso, doncs, que la culpa pot ser destructiva, però que 
l'absència de culpa encara ho és més. 
 

Potser els cristians no donem l'exemple que caldria per resoldre aquesta 
paradoxa. I és que per al cristià el sentiment de culpa és necessari, 
imprescindible fins i tot, però encara ho és més la convicció que l'amor i el 
perdó de Déu són més grans que les nostres culpes. 
 

Saber que qui més ens estima és precisament qui més coneix els nostres 
límits i les nostres misèries ens hauria d'ajudar a aconseguir que per 
nosaltres el sentiment de culpa sigui constructiu, alliberador. 
 

Joan Ferrés Prats 


