
Una persona atribolada per diversos 
problemes entra un dia a l’església en el 
moment en que es celebrava la Missa. 
S’asseu al darrera i es passa tota la 
celebració escoltant. Dies després diu: 
“Aquell dia em vaig sentir tocat per Déu i 
vaig quedar amb molta pau”. Tant és així 
que acudeix amb regularitat a 
l’Eucaristia.  
 
Davant d’aquest testimoni ens podem 
quedar només amb aquest fet i alegrar-
nos per aquesta persona. Però...... Què 
ha fet possible aquest fet?. Primer la 
gràcia de Déu que tot ho disposa per al 
nostre bé. El Senyor li va fer sentir la 
necessitat d’entrar a l’església. Però pot 
entrar a l’església perquè està oberta i 
allí hi ha una comunitat que celebra la 
missa cada dia, amb fidelitat.  
 
Els qui celebraven la missa no saben el 
bé que li han fet a aquesta persona. Ells 
simplement s’havien reunit per la 
celebració; i els seus cants, les seves 
respostes, els silencis, la devoció amb 
que rebien al Senyor van ser l’instrument 
que Déu va utilitzar per tocar aquell cor 
adolorit.  
 
Aquest fet ens ha d’animar a ser una 
parròquia que viu i celebra la fe amb tots 
els sentits. A viure les nostres 
celebracions amb devoció i atenció. A fer 
que la nostra parròquia  sigui la casa i 
l’escola de la comunió, de la fraternitat, 
on es respiri l’amor que Déu ens 
demana. Així farem possible, potser 
sense saber-ho, l’encontre de moltes 
persones amb Déu. Serem instruments 
en les seves mans. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
                     Mossèn Ramon 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 18, tornarem a viure una diada 
d’adoració al Senyor des de les 10 del matí fins 
les 19 h. de la tarda. La missa i la pregària 
d’adoració és l’hora més ben empleada i la més 
profitosa de tot el que fem. Una hora santa davant 
del Senyor és l’hora més “eficaç” del nostre dia.  
 
Setmana de Pregària per la Unitat dels 
cristians . Des del dia 18 de gener fins al dia 25 
celebrem a l’Església la setmana de Pregària per 
la Unitat de tots els cristians, demanant a Déu la 
unió d’aquells que creiem en Crist i hem rebut el 
mateix baptisme. 
 
Obres de neteja i restauració de l’altar 
de la Mare de Déu del Carme.  Com es pot 
observar, aquesta obra avança a bon ritme. S’han 
restaurat ja totes les imatges i ara queda tot el 
retaule. La part més alta del retaule ja està 
acabada i es pot veure el contrast entre el que ja 
està restaurat i el que encara queda, que era com 
estava abans tot aquest altar. Es preveu que 
estigui acabat a meitat del mes de febrer.  
Gràcies als qui, amb els vostres donatius, feu 
possible aquesta millora. 
 
Pregària d’Adoració . Recordar que cada 
divendres, a l’acabar la missa de la tarda, també 
tenim una estona de pregària d’adoració davant 
del Santíssim. Donem gràcies, parlem amb Ell en 
silenci i intercedim per les necessitats de tots.  
 
Hora de l’Àngelus . També recordar que cada 
dia a les 12 h, a l’església, es resa l’Àngelus 
recordant l’anunciació de l’Àngel a la Verge 
Maria. Les campanes ho anuncien dos minuts 
abans de les dotze. Els qui pugueu, és millor 
pregar-ho tots junts a l’església. 
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San Antonio, abad  17 

Santa Margarita de 
Hungría 

 18 

San Mario  19 

San Sebastián  20 

Santa Inés  21 

San Vicente  22 

San Francesc Gil de 
Frederich 

 23 

     Distribución y recepción de la Eucaristía 

"No poseo el valor para 
buscar plegarias hermosas 
en los libros; al no saber 
cuáles escoger, reacciono 
como los niños; le digo 
sencillamente al buen Dios lo 
que necesito, y Él siempre me 
comprende ."   
            (Santa Teresa del Niño Jesús) 

SANTORAL dilluns,  17               8’00 h. Suf. Hna. Montserrat Fernández Subirats 
       19’30 h.   
 
dimarts, 18               8’00 h. En acció de gràcies 
                     19’30 h. Per la salut física i espiritual d’uns fills  
 
 
dimecres,  19           9’00 h.   

                  19’30 h.  Suf. Mario Chaverri i familiars difunts. 
 
 

dijous,  20               8’00 h.    
      19´30 h.   Suf. Pepita Niño i Pedro Gómez 
 
 
divendres,  21          8’00 h. Suf. José Aspa i Josefa Gombau 
      19’30 h.   
 
                     
dissabte,22             8’00 h.    
                              19’30 h. Suf. Difunts família Zuazu-Alcoverro 
        Suf. Difunts família Sauch-Montrós/Viladot-Castell 
        Suf. Mª Cinta Caballé Aixendri (aniv.) 

. 
  
Diumenge, 23          9’00 h.  Per tot el poble 
       12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
                   19’30 h.    
                 . 
        .        
 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

en nuestro tiempo. Me refiero al hecho de que en 
algunas circunstancias, como por ejemplo en las 
santas Misas celebradas con ocasión de bodas, 
funerales o acontecimientos análogos, además 
de fieles practicantes, asisten también a la 
celebración otros que tal vez no se acercan al 
altar desde hace años, o quizás están en una 
situación de vida que no les permite recibir los 
sacramentos. Otras veces sucede que están 
presentes personas de otras confesiones 
cristianas o incluso de otras religiones.  

Situaciones similares se producen también en 
iglesias que son meta de visitantes, sobre todo en 
las grandes ciudades de en las que abunda el 
arte. En estos casos, se ve la necesidad de usar 
expresiones breves y eficaces para hacer 
presente a todos el sentido de la Comunión 
sacramental y las condiciones para recibirla. 
Donde se den situaciones en las que no sea 
posible garantizar la debida claridad sobre el 
sentido de la Eucaristía, se ha de considerar la 
conveniencia de sustituir la Eucaristía con una 
celebración de la Palabra de Dios.” 

 

(Sacramentum caritatis. Nº 50) 

 

“ Otro momento de la celebración, al que 
es necesario hacer referencia, es la 
distribución y recepción de la santa 
Comunión. Pido a todos, en particular a 
los ministros ordenados y a los que, 
debidamente preparados, están 
autorizados para el ministerio de distribuir 
la Eucaristía en caso de necesidad real, 
que hagan lo posible para que el gesto, en 
su sencillez, corresponda a su valor de 
encuentro personal con el Señor Jesús en 
el Sacramento.  

Respecto a las prescripciones para una 
praxis correcta, me remito a los 
documentos emanados recientemente. 
Todas las comunidades cristianas han de 
atenerse fielmente a las normas vigentes, 
viendo en ellas la expresión de la fe y el 
amor que todos han de tener respecto a 
este sublime Sacramento. Tampoco se 
descuide el tiempo precioso de acción de 
gracias después de la Comunión: además 
de un canto oportuno, puede ser también 
muy útil permanecer recogidos en silencio. 

A este propósito, quisiera llamar la 
atención sobre un problema pastoral con 
el que nos encontramos frecuentemente 


