
El dia dos de febrer, emmarcada dins 
la festa de la Presentació del Senyor, 
se celebra la jornada de la Vida 
Consagrada. 
 

Aquesta Vida consagrada fa referència 
a tants cristians: homes i dones que, 
com a conseqüència i prolongació del 
seu baptisme, han decidit seguir “més 
de prop” a Crist i s’han unit en fidelitat 
a Ell per mitjà dels vots de pobresa, 
castedat i obediència. 
 

Són els religiosos i religioses, els 
monjos i monges que des del seu 
carisma concret, són amb nosaltres 
seguidors de Jesucrist, germans i 
germanes dins de la família de 
l’Església i per a nosaltres en són un 
estímul per viure més a fons la entrega 
a Déu cadascú des de la seva vocació. 
 

Al dedicar la seva vida a Crist són com 
un far que ens recorda el no anteposar 
res a l’amor de Déu. La seva vivència 
dels vots desperta en nosaltres, marcats 
tantes vegades pel desig de posseir, de 
tenir, aquell pensament de Santa Teresa: 
“Sólo Dios basta”. 
 

La seva vida en comunitat ens estimula 
a viure la fraternitat dins de l’Església, 
a sentir-nos germans en el seguiment 
de Jesús i units per una mateixa missió, 
a fomentar el caliu i l’experiència de 
família entre nosaltres, la vivència de 
“sínode” de caminar junts com diu el 
lema de la jornada per aquest any. 
 

Donem gràcies a Déu per tots els 
religiosos i religioses, monjos i 
monges, germans nostres i preguem 
per ells i elles i perquè no els faltin les 
vocacions necessàries. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
                     Mossèn Ramon 
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Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 1 de febrer, gaudirem una setmana 
més de l’adoració contínua al Senyor des de les 
10 h. fins a les 19 h.  
 
La Candelera . El dimecres, dia 2 de febrer, 
celebrem la festa de la Presentació del Senyor al 
temple, coneguda més popularment per “La 
Candelera” i seguint la litúrgia beneirem les 
candeles que portarem a les mans.- Tant a la 
missa de les 8:00 h. com a les 19:30 h. hi haurà 
benedicció de candeles 
 
Sant Blai . El dijous dia 3 de febrer és la festa 
de Sant Blai i és costum beneir dolços i fruits.- A 
la missa de les 8’00 h. i a la de les 19:30 h. 
beneirem els fruits i dolços que porteu. 
 
Festa de “Santa Àgueda ” . El diumenge 
vinent dia 6 de febrer, a la missa de les 12:00 
celebrarem la festa de Santa Àgueda. 
L’Associació de Dones del nostre barri Ferreries- 
Sant Vicent, participarà en l’Eucaristia en honor 
de la seva patrona. 
 
Jornada de la Vida Consagrada . El dia 2 
de febrer, coincidint amb la festa de la 
Presentació de Jesús al Temple, celebrem també 
el dia de la Vida Consagrada on tenim molt 
present en la pregària a totes les religioses i 
religiosos, monjos i monges que s’han consagrat 
a Crist en la vida religiosa 
 
Obres de neteja i restauració de l’altar 
de la Mare de Déu del Carme. Van 
avançant a bon ritme les obres i ja es pot veure 
mig retaule netejat i restaurat. També van arribant 
els donatius que generosament oferiu per costejar 
aquesta obra. 
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San Juan Bosco  31 

San Pionio   1 

Presentación del Señor   2 

San Blas   3 

San Andrés Corsino   4 

Santa Águeda   5 

San Pablo Miki   6 

   ¿CÓMO HACER UNA BUENA CONFESIÓN?          

 “El más alto grado de 
humildad consiste en ver, 
servir, honrar y tratar 
amablemente a los que no 
son de nuestro gusto y que 
se manifiestan hostiles, 
ingratos y molestos hacia 
nosotros”. 
                     San Francisco de Sales 

SANTORAL dilluns,  31               8’00 h. Intenció particular 
       19’30 h.   
 
dimarts, 1                 8’00 h.  
                     19’30 h. Suf. Difunts família Ismael-Hierro 
          En acció de gràcies 
dimecres,   2            9’00 h.   

                  19’30 h.  Suf. Mario Chaverri i familiars difunts 
       Suf. Pura Fabregat i Bautista Lafarga. 
       Suf. Andrés Subirats Lleixà. 
       Suf. Nellie Neal 

 
dijous,    3               8’00 h.    
      19´30 h.    
 
divendres,  4            8’00 h.  Suf. Xavi 
      19’30 h.  Acció de gràcies per 63 anys de matrimoni. 
         Suf. Difunts família Vega-Vilanova 
 
                     
dissabte, 5              8’00 h.  Família Toledo-Marín  
                              19’30 h. Suf. Difunts família Martínez-Alcoverro 
         Suf. Fabián García Manzanero (aniv.) 
 
Diumenge,  6           9’00 h.  Per tot el poble 
       12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
          Suf. Pedro Bellobí 
          Suf. Eduardo Hernández. 
                   19’30 h.  Suf. José Aleixandri Piñol 
          Suf. Mª Cinta Benet Beltrán 
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

• Confesión : Que consiste en decirle al 
Sacerdote todos los pecados que hemos 
descubierto en el examen de conciencia. 

  
Esta confesión de pecados debe ser: 
 

• Sincera: Es decir, sin querer engañar al 
Sacerdote, pues a Dios es imposible 
engañarlo. 

• Completa: Es decir, sin callarse ningún 
pecado. 

• Humilde: Es decir, sin altanería ni 
arrogancia. 

• Prudente: Es decir, que debemos usar 
palabras adecuadas y correctas, y sin 
nombrar personas ni descubrir pecados 
ajenos. 

• Breve: Es decir, sin explicaciones 
innecesarias, y sin mezclarle otros 
asuntos. 

 
Satisfacción : Que consiste en cumplir la 
penitencia que nos impone el sacerdote, con la 
intención de reparar los pecados cometidos. Es 
obligatorio cumplir la penitencia, porque es parte 
del mismo sacramento. 
 
(Cf. https://es.catholic.net/op/articulos/56559/cat/375/guia-para-hacer-una-
buena-confesion.html#moda) 

 

Jesús dijo a los apóstoles: 
“Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, 
les quedan perdonado; a quienes los 
retengáis, les quedan retenidos.” 
(Jn20,23) 
  
 Preparación para la confesión 
 
¿Que se necesita para confesarse 
bien?  

• Examen de conciencia : Que 
consiste en recordar todos los 
pecados que hemos cometido 
desde la última confesión. Puede 
ayudar repasar la vida a la luz de 
los 10 mandamientos. 
 

• Arrepentimiento : Que consiste en 
sentir sincero dolor de haber 
ofendido a Dios; y detestar el 
pecado. (Pedirle a Dios que nos dé 
un verdadero arrepentimiento) 

 
• Propósito de la enmienda : Que 

consiste en decidirse firmemente a 
no volver a pecar; en estar 
dispuestos a evitar el pecado, 
cueste lo que cueste. 


