
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
DISSABTE DIA 6.- SOLEMNITAT DE L’EPIFANA DEL SENYOR.  
9h.- Jaume Perals Aymerich. 
12:30h.- Maria Llopart (aniversari) i difunts de la família. 
Vespre (festiva de vigília).- Família Torredemer Roig.                                           
 

Diumenge dia 7.- FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR. 
9h.- Missa. 
12:30h.- Jaume Casanovas i Vicenta Tuset.                                                                                                                                       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 8.- Sant Apol·linar, bisbe.  
Vespre.- Agustina Sánchez Navarrete (1r. aniversario).                                     
 

Dimarts dia 9.- Sant Eulogi de Còrdova, prevere i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa.                         
 

Dimecres dia 10.- Sant Agató, papa. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Joan Llopart i esposa Conxita 
  Miquela Roig (31è aniversari).                                 
 

Dijous dia 11.- Sant Higini, papa i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa.  
 

Divendres dia 12.- Sant Arcadi, màrtir / Sant Alfred, monjo. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Alba Antonio.                 
 

Dissabte dia 13.- Sant Hilari, bisbe de Poitiers i doctor de l’Església. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Albert Tuset Perals (1r. aniversari). 
     Julià Ferrés (9è. aniversari) i esposa Isabel i filla Anna.                                           
 

Diumenge dia 14.- II DIUMENGE DE DURANT L’ANY. 
9h.- Rosa Campmany Campmany 
   Vicenta Font (2n. aniversari) i espòs Josep               
12:30h.- Esposos Miquel i Dolores y Vicente y Encarnación. 
   Joan Nicolau Toral. 
   Josep Mompart i Dolors Arman. 
   En acció de gràcies.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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AVUI, FESTA DEL BAPTISME DEL SENYOR  
 

Missatge d’uns pares  
adreçat al seu fill@ en el dia del seu 
bateig 

Els teus pares, en el dia del teu Baptisme, 

volem donar un sentit a la teva vida. Has 

arribat a la nostra llar i t’hem acollit com un 

regal, fruit del nostre amor. T’hem donat la 

vida amb il.lusió; som conscients de la nostra 

responsabilitat i et volem ajudar a esdevenir una persona autònoma i 

responsable. T’oferim tot el que dóna sentit a la nostra vida: entre 

d’altres coses, la fe en Déu i la pertinença a la comunitat cristiana. 

Per això et fem batejar: perquè siguis de la colla dels amics de Jesús 

i posis, al centre de la teva vida, l’amor. Tot això que t’oferim avui, 

encara no ets capaç de comprendre-ho. Quan seràs més gran, podràs 

decidir-te lliurement a dir sí a Jesucrist i al seu evangeli. Esperem que 

amb la nostra vida et podrem ajudar a avançar pel camí de l’amor i 

de la fe. Estem molt contents de poder-te oferir la nostra fe i el nostre 

amor. 

Mn. Anton Roca 
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 ESPAI DE PREGÀRIA: DILLUNS, DIA 8 A LES 19:15 HORES 
 En començar l’any, preguem amb el Papa per la pau al món. 

 

 PREGÀRIA MENSUAL JOVE  
Dijous vinent, 11 de gener, a les 19 hores, tindrà lloc, a la capella 
del Santíssim, la següent trobada de la Pregària Jove. Pregarem pel 
nou any que hem començat. Tots hi sou convidats! Fes-hi un lloc a 
la teva agenda, Ell t’espera... ells t’esperen!!! 
 

 ESPLAI FLOR DE NEU: MISSA INICI SEGON TRIMESTRE 
Dissabte vinent, 13, a les 16 hores, l’esplai Flor de Neu comença les 
activitats del 2n. trimestre. I començarà amb l’Eucaristia a l’església 
parroquial. Agraïm als monitors la seva tasca educadora i desitgem 
pels infants unes activitats, vivències i jocs que els ajudin a créixer 
humanament i espiritualment.  
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Josep Hernández Martínez que morí el 
passat dia 1 de gener, a l’edat dels 75 anys. Que reposi en la pau 
del Senyor. 
 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL: ANYS 2017 i 2016 
 

SAGRAMENTS ANY 2017 ANY 2016 
Baptismes 57 (34 nenes  i 23 nens) 71 
Confirmacions 13 (2 adults, 7 noies i 4 nois) No n’hi han 
1ª Comunió 55 (26 nenes i 29 nens) 65 
Matrimonis 11 celebrats aquí i 3 a altres llocs. 11 
Exèquies 41 (15 dones i 26 homes).  

 26 celebrats a l’església parroquial 
i 15 a la capella del tanatori.  
 

50 
(27 església, 
23 tanatori) 
 

 

 BAPTISMES EN EDAT CATEQUÈTICA 
En la missa de les 12:30 hores del dia del Baptisme del Senyor han 
rebut el sagrament del Baptisme els infants que es preparen per la 
Primera Comunió: Sergi Martínez Delgado, de 10 anys, Montserrat 
Sánchez Delgado i Davinia Abad Santos, totes dues de 9 anys.  
Enhorabona per aquest inici de la vida cristiana i preguem per ells. 

EL POT DE MAIONESA 

Un dia, a la classe de filosofia, un professor va agafar un pot gran i 

buit de maionesa, el va omplir tot de pedres i va preguntar als estudiants 

si el pot estava ple. Els estudiants van dir que sí. Llavors el professor va 

agafar una caixa de graveta i la va 

buidar en el pot. La graveta va omplir 

els espais buits entre les pedres. El 

professor va tornar a preguntar si el 

pot estava ple i els estudiants van dir 

que ara sí. El professor va agafar una 

caixa de sorra i la va buidar en el pot. 

La sorra va omplir els espais buits 

entre les pedres i la graveta. El 

professor va tornar a preguntar si el pot estava ple. Els estudiants estaven 

perplexos. El professor va afegir al pot dues tasses de cafè, que van omplir 

els espais buits entre la sorra. 

Per a aquell professor de filosofia el pot de maionesa és la nostra vida. 

Les pedres són les coses importants, com la família, els fills, la salut, els 

amics, l'amor, les coses que donen solidesa i sentit a la nostra existència. 

Encara que ho perdéssim tot i només ens quedessin aquestes coses, les 

nostres vides estarien plenes. Per descomptat, per als creients la fe és la 

pedra fonamental, la que dóna consistència a tot. La graveta són les coses 

menys importants, però que també importen, com la feina, la casa... La 

sorra és la resta, les petites coses, secundàries, trivials. 

Un estudiant va aixecar la mà i va preguntar què representava el cafè. 

El professor va somriure: "Només és per demostrar que no importa que la 

teva vida sigui molt ocupada, sempre hi ha lloc per a un cafè amb un 

amic". 

El més rellevant, però, és adonar-nos en aquests dies de Nadal, Cap 

d’any i Reis que a la vida, com en el pot de maionesa, si hi posem primer 

la sorra, no hi haurà espai per a les pedres. Si dediquem el nostre interès 

i la nostra energia a les coses trivials, mai tindrem espai per al que és 

realment important. 
 

Joan Ferrés i Prats 


