
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 27.- Santa Àngela de Mèrici, verge i fundadora. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- SANT JOAN BOSCO. Esposos Joan Matas i Anna Ferrés / 
  Difunts Pastor Font /Antonia Gort i espòs Joan.  
         Germans Mª Teresa i Vicenç Berenguer-López.                                            
 

Diumenge dia 28.- DIUMENGE 4t. DE DURANT L’ANY. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors. 
  Joan Saperas i esposa Benita. 
12:30h.- Maria Mompart i Genís Puig / Antonia Barcelona (aniversari). 
   Joan Font i Montserrrat Mèlich / Mercè Agut (aniv.) i espòs Valentí. 
   Isidre Prats. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia  29.- Sant Pere Nolasc, fundador dels Mercedaris. 
Vespre.- Missa.                                    
 

Dimarts dia 30.- Santa Martina, verge i màrtir.  
Matí.-  Missa. 
Vespre.-  Missa.                         
 

Dimecres dia  31.- Sant Joan Bosco, fundador de la Congregació salesiana. 
Matí.-   Missa.                                 
Vespre.-  Missa.                                
 

Dijous dia 1.- Sant Brígida d’Escòcia, verge.  
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 2.- PRESENTACIÓ DEL SENYOR. LA CANDELERA 
Matí.-  Benedicció  i Missa.                         
Vespre.-  Benedicció, processó i missa: Dolores Prats i Josep Ferrés.             
 

Dissabte dia 3.- Sant Blai, bisbe i màrtir.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Anna Ferrés i pares Julià i Isabel. 
     Difunts família Torredemer-Roig. 
     Carlos Valls Nolla.    
     Difunts colla Benavinguts Mª Rosa, Pere i Jaume.                                  
 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE 5è. DE DURANT L’ANY. 
9h.- Missa.                      
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca. 
   Vicenç Ferrés (7è. aniversari).       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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TROBADA AMB L’AMOR DE DÉU 
 

El lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada d’enguany que 
l’Església celebra en dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor 
al Temple, és: “La Vida Consagrada, trobada amb l’amor de Déu”. 

El Delegat diocesà per a la Vida Consagrada és el P. Josep M. 
Henríquez-Farreras, monjo de Montserrat i a la vegada rector de Sant 
Esteve Sesrovires i Masquefa, i arxiprest de la zona de Montserrat. Ben 
segur que el Sr. Bisbe veié en ell un Delegat idoni de la Vida Consagrada 
per la seva condició de monjo. La seva missió és vetllar i ajudar totes les 
congregacions religioses que tenen una presència i una tasca dins el marc 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 

En presentar-nos el lema, el Delegat diu: “Els consagrats som 
testimonis vius de que la trobada amb Déu és posible en tot lloc i época, 
de que el seu amor arriba a tots els racons de la terra i del cor humà, a 
les perifèriques geogràfiques i existencials. La vida consagrada és la 
resposta de la trobada personal amb Déu, que es fa enviament i anunci. 
Aquesta Jornada ha de ser una ocasió per promoure el coneixement i 
l’estimació de la vida consagrada com a forma de vida que assumeix i 
encarna “la trobada amb l’amor de Déu” i amb els germans, manifestat 
en el lliurament profètic des de cada carisma fundacional. 

A Sant Vicenç dels Horts gaudim de diverses comunitats religioses, 
una realitat  prou viva i prou rica per la diversitat de carismes i pel seu 
treball en el camp social i d’ensenyament d’infants i joves. 
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Tenim els salesians que a través de la seva escola es fan presents 
en el camp de l’ensenyament i joventut, a més d’anar al davant de la 
parròquia de St. Antoni de Pàdua, a la Vinyala.  

Les Filles de Maria Auxiliadora, branca salesiana femenina, fan una 
labor social important a través del Centro Amigos, que és un Centre diari 
i un Centre obert, on es realitza una tasca educativa fora de l’horari 
escolar, que estimula i potencia l’estructuració i desenvolupament de la 
personalitat i la socialització, l’adquisició de coneixements bàsics i l’ús 
educatiu del temps lliure.  

També en aquest camp hi són les Franciscanes Missioneres de Maria, 
amb el centre Bayt al-Thaqafa (que significa «casa de cultura»), un 
centre de trobada i d’acollida d’immigrants magrabins.  

Les Serventes de Sant Josep realitzen la seva missió –evangelització, 
educació, acció social, cooperació i solidaritat- en el barri de Sant Josep, 
en ambients d’immigració i diversitat de cultures.  

Finalment hi ha la presència dels Germans de Sant Joan de Déu, 
comunitat que es crea el 1977 al barri de la Guàrdia. El seu objectiu és 
ajudar la població immigrant per atendre les seves necessitats amb 
col·laboració amb les Germanes Missioneres Franciscanes.  

I encara cal citar les Germanes de la Doctrina Cristiana amb una 
dedicació als infants a través de l’arrelada escola de La Immaculada. Avui 
la presència d’aquestes religioses és ben petita, però és viva la seva 
petjada en l’escola. 

Vet aquí una realitat eclesial ben viva, amb una relació  molt estreta 
entre les diverses comunitats, que s’expressa entre d’altres maneres amb 
una trobada fraternal mensual, al vespre, on junts celebren l’Eucaristia i 
comparteixen un sopar. Gràcies pel vostre testimoni! 
     

Mn. Anton Roca 
 

 

 
 

 DIVENDRES, DIA 2, FESTA DE LA CANDELERA: 
LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR AL TEMPLE.  
Les misses són a les 8 del matí i a les 8 del vespre. Aniran 
precedides per la benedicció de candeles i processó. 
 

 REUNIÓ DE PARES DE 2N. CURS DE CATEQUESI: 
Diumenge vinent, dia 4 febrer, en acabar la missa de les 12:30 h. 
  

 GRUP DE LITÚRGIA: dimecres, a les 21 h. al Casal. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Francisco Jiménez Litrán, que morí el 
passat dia 23, a l’edat de 80 anys. Descansi en la pau del Senyor. 
 

  BAPTISME  
Diumenge passat, dia 21, rebé el sagrament del Baptisme la nena 
Bruna Jiménez Bové. Ens alegrem amb la seva família i preguem 
que la llavor de la vida cristiana rebuddda doni fruits en la seva 
vida. 

    
 

TOTS SOM EDUCADORS 
 

Fa anys vaig participar en un debat en el que professionals de 
l'educació dialogaven amb professionals de la televisió i de la premsa 
escrita. Quan alguns educadors van criticar la televisió perquè 
consideraven que no era prou educativa, els professionals del mitjà van 
contestar: "Jo no sóc educador, jo em dedico a informar" o "Jo no sóc 
educador, jo em dedico a entretenir". En canvi, Margarita Rivière va dir: 
"Sempre havia pensat que jo era periodista i escriptora. Fa dos anys vaig 
descobrir que era educadora". Tenia raó. Per a bé o per a mal, tot 
comunicador és educador, en el sentit que, encara que no ho pretengui, 
produeix un efecte educatiu, bo o dolent. I això no serveix només per 
als comunicadors. 

Normalment tendim a eximir-nos de responsabilitats. "Això no em 
toca a mi, això correspon a unes altres persones", sense adonar-nos que 
tots som responsables de tots. Un proverbi africà diu: "Per a educar un 
nen cal tota la tribu". Si la família educa i els altres membres de la tribu 
no, el nen no sortirà prou ben educat. 

La fe ens hauria d'impulsar a sentir-nos educadors, encara que no 
ho siguem professionalment. Etimològicament la paraula educar vol dir 
"treure de dins", i de dins es poden extreure flors, fruits o males herbes. 
Tots provoquem efectes educatius en els altres amb el que diem, amb el 
que fem i sobretot amb el que som. Ni que sigui de manera involuntària, 
contribuïm a extreure el millor o el pitjor d'ells, en funció del que diem i 
de la manera com ho diem, del que fem i de la manera com ho fem. 
D'això també ens n'hauríem d'examinar cada dia: “Avui què he contribuït 
a extreure de l’interior de les persones amb les que m’he relacionat?”. I 
demanar perdó a Déu i als altres si ens adonem que no hem estat bons 
educadors. 
 

Joan Ferrés Prats 


