
La celebració màxima de culte a Déu 
és l’Eucaristia, la Missa. Ella és “font i 
cimal de la vida cristiana” (LG.11). És 
la font on neix la vida i fortalesa de 
l’Església i el terme vers on s’encamina 
tota la seva activitat. 
La Missa és per cada cristià el més 
important que ens succeeix cada dia, 
encara que ho visquem des de la nostra 
fragilitat humana que ens impedeix 
copsar i tastar del tot la riquesa i l’abast 
de l’Eucaristia. 
Tanmateix hem d’esforçar-nos per 
celebrar-la cada vegada millor i per 
viure-la més intensament perquè doni 
fruit en nosaltres. 
¿Com podem viure millor la santa 
Missa?. Sempre ens cal a tots, com a 
primer pas, una formació religiosa que 
ens ajudi a comprendre el que celebrem, 
el seu contingut i el seu significat. Això 
ens permetrà interioritza-ho en la 
celebració. (Al grup de Lectio Divina, 
aquest curs, estudiem la Missa. Esteu 
tots convidats) 
Però per una vivència autèntica de la 
missa ens cal la nostra participació. 
¿Com hem de participar en l’Eucaristia? 
.La nostra participació ha de ser: 
conscient, activa i piadosa ; 
 

Conscient : és a dir, sabent que estic 
celebrant l’actualització del sacrifici de 
Crist i el convit del Regne on Ell se’ns 
dóna com aliment. 
Activa:  participant amb convenciment i 
il·lusió en les respostes i cants i en els 
serveis que pugui fer. 
Piadosa : amb aquella actitud de fe i 
d’amor al Senyor que impregna el cor i 
els gestos que fem per expressar la 
nostra pregària interior. 
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Col·lecta Mans Unides .- Aquest diumenge, 
dia 9, és la Jornada de Mans Unides on 
se’ns recorda el terrible drama de la fam en el 
món i on se’ns invita a col·laborar perquè 
s’acabi aquesta lacra i tothom pugui tenir el 
necessari per viure. 
Aquest diumenge repartirem el sobres per als 
donatius que recollirem el diumenge vinent, 
dia 16. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”.  El 
dimarts dia  11, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h. de la tarda.  
 
 

Mare de Déu de Lourdes . El dimarts, dia 11, 
és la festa de la Verge Maria, en la seva 
advocació de Lourdes. Tant a la missa del matí a 
la Clínica Terres de l’Ebre, com a la tarda a la 
parròquia celebrarem la seva memòria i pregarem 
per tots els malalts. 
 
Reunió de pares dels qui han de rebre 
el Sagrament de la Confirmació aquest 
curs . El dijous dia 13, a les 20:15 h. i al saló 
parroquial tindrem una trobada amb els pares i 
mares dels qui s’han de confirmar aquest curs per 
comunicar-los la data de la confirmació i altres 
aspectes de la catequesis. 
 
Data per reservar a l’agenda .- Dissabte, 
dia 7 de març de 2020, tindrem el retiro 
parroquial de Quaresma a les Teresianes. És 
una jornada que ens fa sempre molt de bé i 
que val la pena reservar aquest dia per poder-la 
gaudir. Més endavant ja concretarem l’horari 
d’aquest dia i el tema del recés.  
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Santa Escolástica  10 

Ntra. Sra. de Lourdes  11 

Santa Eulalia  12 

San Benigno.  13 

San Valentín  14 

Bto. Claudio de la 
Colombiere 

 15 

Santa Juliana  16 

                LAS VIRTUDES  (I)        

Muchos piensan que 
la paciencia es la 
capacidad de esperar,  
pero no es así. Es la 
forma cómo nos 
comportamos 
mientras esperamos.  

SANTORAL 

dilluns,   10              8’00 h    
       19’30 h   Per les persones associades de la visita 
                                             domiciliaria de la Sagrada Família, vives i difuntes 
.                          
dimarts, 11               8’00 h.   
                      19’30 h   Suf. Joan Colomé Cid 
           Suf. Carmen Fornós (aniv.) 
 
dimecres,  12          8’00 h    Suf. Difunts família Minguet-Itarte  

                 19’30 h    Suf. Pepita Audí i José Aliau 
  
dijous,   13               8’00 h    Suf. Hna. Montserrat Fernández 
      19´30 h   
 
divendres,  14           8’00 h.  
          19’30 h   Suf. José Lapuerta i difunts família Roig-Franquet 
 
dissabte,  15           8’00 h    En acció de gràcies 
                             19’30 h.   Suf. Enriqueta Voltes Pedrola (aniv.) 

. 
                
Diumenge, 16         9’00 h.  Suf. Pedro Chertó March 
      12’00 h   En acció de gràcies 
      19:30 h.   
        
                 . 
        .        

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

alcoholizado no es una persona libre para elegir 
en materia de alcohol, el drogadicto es una 
persona encadenada. Son todos ejemplos de 
esclavitud. 

La adquisición de las virtudes es el único camino 
para ser verdaderamente libres, maduros, dueños 
de las propias acciones. Se comprende entonces 
la importancia vital del mandato de Jesús: "Sed 
perfectos como es perfecto vuestro Padre que 
está en los cielos" (Mt 5, 48). Lo que significa: 
haceros virtuosos, es decir, buenos, haced el bien 
imitando a vuestro Padre celestial. 

 ¿Qué es la virtud?  

La virtud es un hábito bueno que hace al hombre 
capaz de cumplir el bien de un modo fácil y 
gratificante. 

¿Cómo se dividen las virtudes?  

La distinción fundamental es entre virtudes 
adquiridas , es decir, que se adquieren con 
nuestro esfuerzo a través de la repetición de 
acciones buenas: prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza; y virtudes infusas , es decir, recibidas 
como don de Dios junto con la gracia santificante 
y son la fe, la esperanza y la caridad. 

(Cf. https://www.aciprensa.com/moral/virtudes.htm) 

Las virtudes son el patrimonio moral del 
hombre. Ellas le ayudan a comportarse bien 
en toda circunstancia, es decir, a hacerle 
bueno en el sentido más verdadero y 
completo. Ningún hombre nace bueno o malo, 
como nadie nace médico o artesano, pero de 
la naturaleza recibe la capacidad para llegar a 
serlo. Y el deber de ser virtuosos, es decir, 
buenos en el sentido auténtico, debe ser un 
empeño de todos porque todos deben buscar 
mejorar moralmente. No existe otra 
posibilidad: o se hace uno mejor o se hace 
peor. Esto significa o que se adquieren las 
virtudes o nos abandonamos a los vicios. 

El hombre se encuentra frente a una 
bifurcación: no se puede no elegir. Se elige el 
bien, mejora; en caso contrario empeora. Por 
ejemplo, quien elige ser mesurado en la 
mesa, hoy, mañana, etc., se hace sobrio y 
libre ante las atracciones de la comida. Por el 
contrario, quien es desordenado, hoy, 
mañana, etc., se hace viciosos y esclavo de 
los impulsos del momento. 

El hombre virtuosos es un persona 
verdaderamente libre. El fumador 
empedernido esta sometido por el tabaco, el 


