
 Ja som al febrer. I enmig de l’hivern 
notem com el dia s’allarga de mica en 
mica. HI ha més estona de llum solar i 
això ens fa preveure la primavera i l’estiu. 
Cada dia una passa, anem de cara a la 
llum cada vegada més permanent, més 
“lluminosa”. 
 
També cadascú de nosaltres podríem 
dir el mateix.. Anem de cara a la “Llum” 
que és Crist. Encara que ara passem 
enmig de dubtes i problemes diversos 
que poden fer de la nostra existència 
actual un hivern, sabem que anem de 
cara a la primavera , de cara “al bon 
temps”, al diumenge sense posta. 
 
El pas dels anys hauria d’il·luminar més 
la nostra vida. L’experiència de tot el que 
vivim i la fe que tenim ens donen una 
saviesa especial per no deixar que la 
“foscor” domini els nostres pensaments i 
accions. Cada dia que passa, cada any 
de la nostra vida viscuts des de l’amor a 
Déu i als altres ens farà més lluminosos. 
 
També el ritme setmanal ens ho recorda. 
La setmana cristiana comença el 
diumenge que és el “dia” per excel·lència 
on celebrem la resurrecció del Senyor. 
Els altres dies són un camí cap al 
diumenge, cap al gran dia. 
 
Quan vinguin els moments de desànim, 
quan pareix que tot s’enfosqueix i no 
veiem la sortida, busca en la fe la llum i 
recorda que anem de “cara al dia”, que 
cada passa ens apropa més a llum i que 
aquesta foscor d’ara passa aviat.. La 
primavera s’acosta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            
   Mossèn Ramon 
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Grup Lectio Divina . El dilluns dia 7, a les 
20:15 h. i al saló parroquial tindrem la reunió 
d’aquest grup de formació i aprofundiment en la 
fe. Convideu a les persones que els pugui 
interessar. 
 
Dimarts “Dia d’adoració contínua”. El 
dimarts dia 8 de febrer, gaudirem una setmana 
més de l’adoració contínua al Senyor des de les 
10 h. fins a les 19 h.  
 
Grup nº 2 del Sínode . El dimarts, dia 8, a les 
20:30 h. i al saló parroquial tindrem la reunió del 
grup 2 del Sínode on seguirem tractant els temes 
proposats. En aquest grup també participem els 
membres del 30/40. Convideu a les persones que 
els pugui interessar. 
 
Mare de Déu de Lourdes.  El divendres dia 
11 és la festivitat de la Mare de Déu en 
l’advocació de Lourdes i, tant a la missa del mati 
com a la de la tarda, celebrarem a la Mare del cel 
i pregarem per tots els malalts. 
 
Reunió del Consell de Pastoral . El dijous 
dia 10, a les 20:15 i al saló parroquial ens 
trobarem els membres del Consell per a tractar 
alguns temes de la vida pastoral de la parròquia i 
concretar els propers actes. 
 
Obres de neteja i restauració de l’altar 
de la Mare de Déu del Carme.  Ja tenim 
acabat el retaule i es pot veure amb tot 
l’esplendor. Falta encara la base de l’altar i alguns 
retocs. Aquesta setmana entrant possiblement 
conclourà la restauració i podrem col·locar les 
imatges de la Mare de Déu del Carme, Sant 
Josep i l’arcàngel Sant Miquel al seu lloc habitual. 
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   Tenim més “ llum ”   



 
                             
  
 
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
 
  
  
 
 

San Ricardo   7 

San Jerónimo Emiliano   8 

San Alejandro   9 

Santa Escolástica  10 

Ntra. Sra. de Lourdes  11 

Santa Eulalia  12 

San Benigno  13 

                        EL EXAMEN DIARIO  

 “Lo correcto es lo 
correcto, aunque no lo 
haga nadie. 
Lo que está mal está 
mal, aunque todo el 
mundo se equivoque” 
 

                          (Chesterton) 

SANTORAL dilluns,   7                8’00 h. Per Fernando 
       19’30 h.   
 
 
dimarts, 8                 8’00 h. Intenció particular 
                     19’30 h. Per la salut física i espiritual d’uns fills. 
 
 
dimecres,   9            8’00 h.   

                  19’30 h.  Suf. Carmen Vázquez Corbatón 
         Suf.  José Baranda Lapiedra 
 
 

dijous,   10              8’00 h.    
      19´30 h.  En acció de gràcies. 
 
 
divendres,  11          8’00 h.   
      19’30 h.  Carmen Fornós (aniv.) 
 
                     
dissabte, 12            8’00 h.   
                              19’30 h. Suf. Pepita Audí i José Aliau 
 
 
Diumenge, 13          9’00 h.  Suf. Paco Montesó 
       12’00 h.  Suf. Paco Arnau 
          Suf. Pepita López Espuny 
           
                   19’30 h.  Per tot el poble 
                 . 

   INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA 

exigencia. Es un diálogo, no un monólogo. 
 

2. Pedir luz para descubrir a Dios 
presente  en mi propia vida. Pedir al 
Espíritu Santo luz para descubrir su 
presencia y su acción en nuestro día a día. 
 

3. Revisar el día como si estuviéramos 
viendo una película: DÓNDE he estado (en 
las experiencias fundamentales los lugares 
son clave); QUÉ he hecho, repaso mis 
acciones; CON QUIÉN he estado, miro a 
los otros y otras con los que me he 
encontrado. Es importante fijarse no sólo 
qué hemos hecho sino CÓMO lo hemos 
vivido. 
 

4. Pedir perdón  por lo que no hemos hecho 
del todo bien y que ha podido separarme 
de Dios. Consiste en buscar la huella que 
me ha dejado el día en mi corazón: 
las consolaciones y desolaciones  que he 
tenido. 
  

5. Imaginar el día siguiente,  tomar 
conciencia de lo que Dios quiere de 
nosotros y pedirle a Dios fuerza para 
hacerlo. 
 

                  (Cf. www. https://sjandaluciaoriental.com/herramientas-ignacianas/el-examen/) 

San Ignacio, a partir de su experiencia 
personal, propuso un método para ganar en 
libertad, para ordenar los afectos 
desordenados, y descubrir a Dios en la vida 
cotidiana: los Ejercicios Espirituales.  La 
clave reside en ejercitar, en practicar. 
Dentro de todas estas prácticas hay una 
que destaca: el examen del día. 
 

La Espiritualidad ignaciana es muy 
metodológica. Si hay algo en lo que seguro 
que todos y cada uno de los jesuitas de 
ayer, hoy y mañana se parecen es en esta 
práctica, que es un ejercicio minimalista 
propuesto por Ignacio. ¿Por qué 
minimalista? Porque es lo mínimo que 
Ignacio pedía y solo requiere 15 minutos y 5 
pasos. 
 
Una vez que somos capaces de encontrar 
10-15 minutos en los que hacer una pausa 
sin prisas ni distracciones estamos en 
disposición de seguir la siguiente secuencia 
de pasos: 

1. Ponerse en presencia  de Dios y 
dar gracias  por tanto bien recibido. 
No es un ejercicio con uno mismo, 
con una misma. Es colocarse en un 
espacio interior de relación. No hay 


