
Ho escoltàvem aquesta setmana 
passada a l’Evangeli de la Missa: 
“Perquè si estimeu només als qui us 
estimeu... si saludeu només els qui us 
saluden.., què feu d’extraordinari?” (cf. 
Mt.5,46-47) 
Els cristians som convidats per Jesús a 
fer quelcom “extraordinari” que ens 
identifiqui com a veritables homes i 
dones de fe. 
Aquest “quelcom extraordinari” és la 
passió per fer el bé, per estimar tothom, 
fins i tot als qui no ens estimen, als qui no 
ens saluden i, si cal, als nostres enemics. 
Això és el fet diferencial del qui realment 
és cristià. 
El Senyor ens convida amb la seva 
Paraula i amb el seu exemple a ser uns 
apassionats per fer el bé, convençuts de 
que aquesta és la veritable revolució que 
pot millorar el nostre entorn: la revolució 
de l’amor. 
Pot sonar a utopia és cert. Però la utopia 
és necessària per encaminar el nostres 
passos de cada dia en una direcció 
concreta. 
Quin compromís més realista i profund 
per la Quaresma que estem vivint: 
reaccionar sempre amb el bé, sigui qui 
sigui. Actuar per “opció” i no per 
“reacció”. Optar per respondre amb el 
bé . 
No és fàcil, ho se.. Per això necessitem 
l’ajuda de la gràcia de Déu. Per això 
necessitem els sagraments, sobre tot 
l’Eucaristia. Per això cal “omplir-nos “ 
de Déu per ser després transparència 
seva.. 
Hem de fer el pas de “fer als altres allò 
que voleu que us facin a vosaltres” a 
“estimeu-vos com jo us he estimat”. 
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 Oh Déu, vós que ens maneu d’escoltar el vostre Fill estimat i ens alimenteu   
  espiritualment amb la vostra paraula; feu que, purificada la vostra visió interior, fruïm 
  de la contemplació de la vostra glòria. 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua. 
contínua”. També aquest proper  dimarts dia 2 
de març, tornarem a viure una diada d’adoració al 
Senyor des de les 10 del matí fins les 19 h. de la 
tarda.. 
 
Viacrucis . Aquest divendres, com tots els 
divendres de quaresma, a les 19:00 h. i a 
l’església  tenim la pregària del Viacrucis que ens 
ajuda a meditar sobre la Passió del Senyor 
precisament el dia (divendres) que va morir en 
Creu. 
 
Sentinelles d’intercessió. - El dissabte dia 
6 de març, a l’acabar la missa de la tarda, 
repartiré els sobres amb la intenció pels propers 
dies. Gràcies en nom de tota la parròquia pel 
vostre compromís de pregària que ens fa molt de 
bé a tots. 
 
RESERVEU TEMPS PER A LES  “24 
HORES PER AL SENYOR . Divendres 
dia 12 i dissabte dia 13 de març. 
Si Déu vol, d’aquí quinze dies, tornarem a viure 
una jornada dedicada a la Adoració del Senyor i a 
rebre el sagrament de la Penitència que ens 
perdona els pecats, 
Des del divendres a les 19’30 fins al dissabte a 
les 19’30 estarà exposat el Senyor Jesús en el 
Santíssim Sagrament. És una font de gràcia i de 
benedicció poder estar davant de Jesús 
realment present en l’Eucaristia.- Reserveu ja 
amb temps alguns moments per acompanyar al 
Senyor.- Convidem a molts a estar una estona 
davant de Jesús. 
D’aquí us dies posarem a la cartellera el full amb 
les hores d’adoració perquè us pugueu apuntar  
per a fer algun torn de pregària. 
 

AVISOS DE LA PARRÒQUIA 
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  SER “ EXTRA-ORDINARIS”    



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Rosendo   1 

San Heraclio   2 

San Marino   3 

San Casimiro   4 

San Adrián   5 

San Olegario   6 

Santas Perpetua y 
Felicidad 

  7 

            CARTA  DE  DIOS   Fr. Vicente Niño, OP 

"Considero más valiente 
al que conquista sus 
deseos que al que 
conquista a sus  
enemigos, ya que la 
victoria más dura es la 
victoria sobre uno 
mismo."          (Aristóteles) 

SANTORAL 
 
dilluns,    1                8’00 h.  
        19’30 h   
 
                      

dimarts,    2              8’00 h.   
                     19’30 h  .Suf. Andrés Subirats Lleixà 
          Suf.  Pedro Alemañ (aniv.) 
 
dimecres,  3            8’00 h    
      19’30 h   Suf. Difunts família Barberà-García 
         
dijous,   4                8’00 h    
      19´30 h    
. 
divendres,   5            8’00 h    
       19’30 h   
. 
 dissabte,  6             8’00 h    
                              19’30 h.  Suf. José Aleixandri Piñol 
                  Suf. Mª Cinta Benet Beltrán 
          Suf. Mª Cinta Piñol Voltes (aniv.) 
       .            
Diumenge , 7          9’00 h   Per tot el poble 
      12`00 h.  Suf. Pedro Bellobí           
      19:30 h    
                 . 
        .        
 
 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

pasado. Usa sabiamente tus talentos. Elige amar en 
lugar de odiar. Elige dar en lugar de robar. Elige reír 
en lugar de llorar. Elige actuar en lugar de aplazar. 
Elige alabar en lugar de criticar. Elige crecer en lugar 
de consumirte. Elige crear en lugar de destruir. Elige 
bendecir en lugar de blasfemar. Elige perseverar en 
lugar de renunciar. Elige vivir en lugar de morir. Elige 
curar en lugar de herir. 
Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu 
vida. Crece cada día un poco más en el optimismo y 
en la esperanza. Deja atrás los miedos y los 
sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. 
Llámame, búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti 
desde siempre, te estoy esperando para amarte. Si 
has de venir hacia mí un día... que sea HOY, en este 
momento. Cada instante que vivas conmigo, será un 
instante infinito de VIDA y de PAZ. 
Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, 
con capacidad para conmoverte ante la maravilla de 
sentirte humano... porque puedes conocer mi amor 
puedes sentir una lágrima, puedes comprender el 
dolor... 
No te olvides que eres mi milagro. No te olvides 
que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, 
para que este mundo por el que caminas sea 
para ti y para los demás siempre lugar de plenitud y 
vida... ¡aprende a reir! 
Eres mi milagro, usa tus dones y cambia tu mundo 
contagiando esperanza y optimismo sin temer. No 
temas porque Yo estoy a tu lado... 

                                 Te besa, Dios 
 

Tú, ser humano, eres mi milagro. Eres fuerte, 
capaz, inteligente, lleno de dones y talentos. 
Entusiásmate con ellos, reconócete. Acéptate, 
anímate y piensa que desde este momento puedes 
cambiar tu vida para bien si te lo propones y te 
llenas de entusiasmo. 
Y sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad 
que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi 
creación más grande, eres mi milagro. No temas 
comenzar una nueva vida, no te lamentes, no te 
quejes, no te atormentes. 
¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás 
dotado de poderes desconocidos para todas 
las criaturas del universo. Eres único, nadie es 
igual a ti. Te hice perfecto, sólo en ti está el 
aceptar el camino de la felicidad, enfrentarlo y 
seguir siempre adelante. Hasta el fin. Y todo 
porque eres libre. Te hice libre. En ti está el poder 
de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la 
felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas 
tu capacidad, no para que te destruyas. Estás 
hecho a mi misma imagen. 
Te di el poder de pensar. Te di el poder de 
imaginar. Te di el poder de amar. Te di el poder 
de crear. Te di el poder de planear. Te di el 
poder de sonreír. Te di el poder de hablar. Te di 
el poder de rezar... Te puse por encima de los 
ángeles cuando te di el poder de elección. Te di 
el dominio de elegir tu propio destino usando tu 
voluntad. 
¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas que 
te di? No importa. A partir de hoy olvida tu 


