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Del 31 de gener al 6 de febrer

SOBRE ROCA FERMA
A mesura que, amb el pas del temps,
anem vivint diverses situacions i
experiències socials, comunitàries i
personals,- i més ara en aquesta
pandèmia- ens podem adonar de la
gran veritat d’aquelles paraules de
Santa Teresa: “todo se pasa” perquè
anem comprenent-les cada vegada
millor .
“Todo se pasa” no és un lema per al
passotisme, ni pel desànim...tot al
contrari. Ens fa posar els peus a terra i
adonar-nos del que és realment
important i del que no.
Ens anima a ancorar la nostra vida en
allò que no passa, a posar el nostre cor
en els bens que perduren..
No només les dolentes...hi ha coses
molt bones de la nostra existència que
també passaran perquè no són per
sempre i hem de mirar-les i desitjar-les
tenint en. compte que algun dia no
estaran.
On hem d’agafar-nos? Què és lo que
perdura sempre?
Santa Teresa continua dient: “Dios no
se muda (no cambia). Quien a Dios
tiene nada
- le falta. Solo Dios basta.”
Enmig del desconcert, dels desenganys,
del sofriment en que moltes vegades ens
veiem submergits, la fe ens és penyal i
fortalesa que ens indica la roca ferma on
hem de construir la casa de la nostra
existència perquè els temporals de la
vida no l’ensorrin. Aquesta roca és Crist i
edifiquem sobre ella si creiem en Ell i
confiem en la seva Paraula.
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AVISOS DE LA PARRÒQUIA
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. Cada
dimarts tenim una gran oportunitat. Poder estar
estona a la presència de Déu. Tornarem a viure
una diada d’adoració al Senyor des de les 10 del
matí fins les 19 h, de la tarda.

La Candelera. El proper dimarts dia 2 és la
festa de la Presentació del Senyor al temple, més
coneguda com “La Candelera”. A les dos misses
farem la benedicció de les candeles. Per evitar
superar l’aforament del 30% a la missa de la
tarda, us demanaria que, aquells que pugueu,
participeu a la missa de les 8:00 h. del matí i així
la de la tarda estaria més lliure.
Sant Blai. El dimecres, dia 3, és la festa de
Sant Blai i a les dos misses del dia beneirem el
fruits i dolços que porteu. Aquest any tingueu els
aliments al banc, al costat vostre, i passaré jo a
beneir-los.

Santa Àgueda. El divendres dia 5, és la festa
de Santa Àgueda, patrona de les mestresses de
casa. També a les dos misses del dia celebrarem
la seva festa.

Primer Diumenge de mes.- Pregària per les
vocacions sacerdotals.- El proper diumenge dia 7
de febrer, a l’acabar la missa de les 9 h.
exposarem un moment el Santíssim, per pregar
per les vocacions sacerdotals.

Dimecres de Sant Josep. Cada dimecres és
el dia dedicat a Sant Josep. En aquest any jubilar,
cada dimecres celebrarem la missa de Sant
Josep mentre la litúrgia pròpia ho permeti, però sí
que cantarem sempre el seu himne, demanant la
seva intercessió sobre nosaltres, l’Església i el
món sencer.

Mossèn Ramon

Diumenge IV del temps de durant l’any

Senyor, Déu nostre, feu que us estimem amb tot el cor i que
també estimem tots els homes amb una caritat sincera.
.

PERO HAZ ALGO
Un amigo nuestro iba caminando al
atardecer por una playa desértica.

en la costa. Si no las echo nuevamente al
mar, se mueren aquí por falta de oxígeno.

Mientras caminaba, divisó a otro hombre a
lo lejos. Al acercarse, notó que el lugareño
se agachaba constantemente, recogía
algo y lo arrojaba al agua.
Una y otra vez lanzaba cosas al océano.
Cuando nuestro amigo se acercó más
todavía, vio que el hombre recogía
estrellas de mar que se habían clavado en
la playa y una por vez, las iba devolviendo
al agua.
Nuestro amigo se sintió confundido.
Se acercó y dijo: -Buenas noches,amigo.
Me pregunto qué está haciendo.
-Devuelvo estas estrellas de mar al
océano. Ve, en este momento, la marea
está baja y todas estas estrelles quedaron

SANTORAL

-Ya entiendo- respondió mi amigo - pero ha
de haber miles de estrellas de mar en esta
playa.
Es imposible agarrarlas a todas. Son
demasiadas. Además, seguramente esto
pasa en cientos de playas a lo largo de toda
la costa. No se da cuenta que no cambia
nada.
El lugareño sonrió, se agachó, levantó otra
estrella de mar para arrojarla de nuevo al
mar y respondió: - ¡Para ésta ,sí ha
cambiado algo!
------------------------A veces pensando que no podemos
solucionar los males que hay en el mundo,
no movemos ni un dedo.
Haz lo que puedas. Pero hazlo. Seguro que
algo cambiará.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Brígida

1

Presentación del Señor

2

San Blas

3

San Andrés Corsino

4

Santa Águeda

5

Santos Pablo Miki i
comp. mártires

6

San Ricardo

7

La violencia es
el miedo a los
ideales de los
demás.
Mahatma Gandhi

dilluns,

1

dimarts,

2

8’00 h.
19’30 h En acció de gràcies
8’00 h.
19’30 h .Suf. Ana Mª Calvo Espluga (aniv.)
Suf. Pura Fabregat i Bautista Lafarga
Suf. Andrés Subirats Lleixà
Suf. Mario Chaverri i familiars difunts.
Suf. Francisco Barreno (aniv.)

dimecres, 3

8’00 h
19’30 h Suf. Pilar Bielsa Ferré

dijous, 4

8’00 h
19´30 h Suf. Difunts família Vega-Vilanova
En acció de gràcies pel 62è aniversari de boda.

divendres, 5

.
dissabte, 6

Diumenge , 7

8’00 h
19’30 h
8’00 h
19’30 h. Suf. Fabián García Manzanero (aniv.)
Suf. José Aleixandri Piñol i Mª Cinta Benet Beltrán
.
9’00 h Per tot el poble
12`00 h. Suf. Pedro Bellobí
Suf. Pepita López Espuny
19:30 h.
.

