
Deixem enrere les vacances de Nadal i el gener ens retorna 
amb força a la realitat. Sol ser un mes costerut, sobretot a nivell 
econòmic, i més en temps difícils com estan essent els últims 
anys a casa nostra. A més, el fred es fa sentir, i les persones que 
malviuen al carrer, sigui en caixers o en camps de refugiats, 
intenten sobreviure com poden a les baixes temperatures. I, 
mentre pensem en tots aquests temes diaris que ens afecten, ja 
sigui a la butxaca o als sentiments, Isaïes ens impacta en la 
primera lectura amb una frase tan bonica com “el meu Déu és 
la meva força”. Aquella força que a vegades creiem que ens 
falta per avançar, la tenim en Déu, la confiança que dipositem 
en ell i l’esforç que fem per viure com Jesús predicava són 
aspectes que ens han d’ajudar a tirar endavant i a ser 
conscients que, malgrat que a vegades no veiem la llum, Déu 
ens acompanya i ens vetlla.   
 
Conscients de la força que obtenim de Déu, l’Evangeli ens 
convida, a més, a ser-ne testimonis. Igual que Joan Baptista, 
que confia i porta a terme la tasca que se li encomana, 
nosaltres també hem de ser capaços d’anar més enllà i ser 
portadors de la força que Déu ens transmet. “ Jo ho he vist i 
dono testimoni que aquest és el Fill de Déu”.  Nosaltres, que 
no l’hem vist, però que hi creiem fermament, també hem de 
saber viure de manera que ens identifiquin com a fills de Déu. 
Sabent avançar, somriure i seguir lluitant fins i tot quan ens 
sembla que ja no hi ha sortida, fins a l’últim alè, amarats de la 
força de Déu.  
. 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 15:   A les 11,00: Missa cantada (difs. . flia. Rovira 
Quintana; flia. Cuesta Corell; flia. Miró Deordal; 
pels Tonis) 

 

Dissabte,    dia 21:    A les 20,00: Missa (difs. Montserrat Puig i Estrada; 
Angelina Rosanas i Mas; pels Tonis difunts)  

 

DIUMENGE,dia 22:    A les 11,00: Missa cantada (dif. Rosalia 
Rodríguez i Riera) 
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la campana avisa    BENEDICCIÓ DELS ANIMALS: Serà avui, diumenge, a 
les 12, al capdamunt del pont mentre es fa el passant dels 
carruatges i dels animals. 

 

GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de seniors es trobarà el dilluns, dia 16, a les 9, i el de 
juniors el dimecres, dia18, a 1 quart de 10. 
 

MISSA FAMILIAR: El dimarts, dia 17, a les 9, es trobarà el 
grup de mares per preparar la missa familiar del dissabte, dia 
21. 
 

ORACIÓ I AMISTAT: Dimecres, dia 18, a les 5, es 
reuniran els membres del grup per fer una estona de pragària i 
amistat. 
 

CONFIRMACIÓ: Divendres, dia 20, a les 9, un nou grup de 
nois i noies, acompanyats per la Sara Jordan com a catequista, 
començarà les reunions de preparació a la confirmació per a 
l’any vinent. Els en felicitem. 
 

PARES DE CONFIRMANDS: Dissabte, dia 21, a 2 quarts 
de 7, hi ha una trobada amb els pares dels nois i noies que es 
confirmaran a principis de març. 
 

ENTERRAMENTS: Dimarts, dia 10, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Luisa Garcia i Hermoso, que morí el dia 
abans, a l’edat de 86 anys. El dijous, a St. Miquel de la 
Guàrdia, el de Francisca Crous i Orra, que morí el dimecres, a 
l’edat de 85 anys. El mateix dijous el d’Antònia Crespi i Sallés, 
que morí el dia abans a l’edat de 90 anys. El divendres el de 
Francisca Crous i Sirisi, que morí el dijous, a l’edat de 89 anys. 
Al cel siguin! 

 

DONATIUS: S’han rebut tres de 10 € per les necessitats de la 
parròquia i un de 5 € cada mes durant tot l’any per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 

 

 

 

 


