
 

 
 
Aquests dies se celebra la Festa de Sant Antoni Abat. Aquest 
sant va ser un dels primers místics de la història del 
cristianisme, però la tradició ha subratllat el seu amor pels 
animals. D’aquí van sorgir les festes populars que encara se 
celebren al nostre país, però que cal entendre com a tradicions 
folklòriques, encara que la seva arrel inicial fos religiosa. 
 
Els animals formen part de la creació, per tant respectar-los i 
tractar-los correctament és també un deure cristià. En els 
Proverbis se’ns recorda que “el just té cura de la vida del 
bestiar, el malvat només té entranyes de crueltat”[Pr 12, 10]. 
Ara bé, a la nostra societat ens trobem sovint que l’atenció que 
es dóna a determinats animals domèstics ratlla l’escàndol, el 
ridícul i l’ofensa a la dignitat humana. Qualsevol intent 
d’equiparar la dignitat de la vida humana amb la dels altres 
éssers vius falta també al missatge que trobem a la Bíblia. 
 
De la Doctrina Social de l’Església es desprèn  que l’home té la 
dignitat de la persona, no és un quelcom, sinó que és un algú. I 
és cridat per Déu a oferir-li una resposta de fe i amor que cap 
altra criatura pot donar. A l’encíclica Pacem in Terris, Joan XXIII 
afirmava que Déu: “ha creat l'home intel·ligent i lliure, a la seva 
imatge i semblança”. Aquestes afirmacions no es contradiuen 
amb la obligació com a cristians de tenir una cura especial del 
nostre medi, però sobretot la de garantir, en primer lloc, la 
dignitat de totes les persones, cosa que encara no hem 
assegurat, i que és el gran escàndol del segle XXI. 
 

 

 

DIUMENGE,  dia 18:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Ma Vilar i 
Serra, Sda. Flia; Dolors Salés i Guillamet; esp. 
Joan Torrentgenerós i Maria Farrés) 

 
Dissabte,      dia 24: A les 20,00: Missa  (dif. Ramon Crosas i Euras; 

Montserrat Puig i Estrada) 
 
DIUMENGE,  dia 25: A les 11,00: Missa cantada (difs. Teresa Vila i 

Prat; Rosalia Rodríguez i Riera; Joan Tañà i Rifà) 
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CÀRITAS: Els representants dels diferents projectes es 
trobaran el dijous, dia 8, a les 9 per valorar les necessitats que 
van sorgint. 
 

CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 9, a 3 quarts de 10 es 
reunirà per darrera vegada tot el grup per acabar de preparar la 
Confirmació que rebran el dia següent, dia 10 de gener, a la 
missa de 2 quarts de 9 del vespre. 
 

CAPELLES DE LA SDA. FAMÍLIA: Tots aquells que us 
cuideu de les didferents capelles podeu passar per la parròquia 
quan us vagi bé. 
 

ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 30, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Trinitat Barnera i Moratona, que morí el                             
dia abans a l’edat de 93 anys. El mateix dia es celebrà el de 
Rosalia Bassols i Torrent, que morí el dia abans a l’edat de 83 
anys. Al cel siguin! 
 

DONATIUS: S’han rebut 70 € i un donatiu de 200 € per 
l’escola de Bobog (Camerun), i un de 200 € per les 
necessitats de la parròquia. Moltes gràcies. 
Recordem que es poden fer donatius per a la construcció de  
l’escola de Bobog als C/c: La Caixa 2100 0453 02 0200242517 
i BBVA 0182 1807 1402 0154 8114 ó a la parròquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    la campana avisa     la campana avisa 

CANVI D’HORARI A LA MISSA DEL DISSABTE: 

Dissabte vinent, dia 10, la missa serà a 2 quarts de 9, no a 
les 8, ja que ve el bisbe a confirmar una colla de joves i no pot 
ser abans. 


