
L’evangeli d’avui ens presenta novament les Benaurances: 
“Feliços els pobres en l’esperit, els qui ploren, els humils, els 
qui tenen fam i set de ser justos, els compassius, els nets de 
cor, els qui treballen per la pau... perquè d’ells és el Regne del 
Cel”. Jesús amb aquestes paraules, però sobretot amb la seva 
vida, ens ensenya el camí de la vida autèntica. 
 Aquesta lectura té una força immensa tant per a la vida 
personal com a per a la vida social, la política. Darrerament 
estem massa acostumats a veure com molts polítics, d’aquí o 
de més enllà, fan tot el possible per a desacreditar l’objectiu 
central de la política: vetllar pel bé comú. Aquests dies Donald 
Trump, el president de la primera potència econòmica del 
món, ha dit –amb total convenciment– frases com aquestes: 
“Expulsarem els criminals (immigrants) d’Estats Units, perquè 
Amèrica torni a ser gran”, “Vull mantenir el país segur. Quan 
estan tallant caps dels nostres per ser cristians a Orient Mitjà, i 
l’Estat Islàmic fa coses pròpies de l’edat mitjana, a mi no em 
preocupa la tortura als terroristes. Combatrem el mal amb 
mal”.  
 Davant d’aquesta manera de fer política tan salvatge i 
tan poc evangèlica també és veritat que ens trobem amb 
polítics compromesos, que amb la seva actitud generosa de 
servei als altres dignifiquen la política. 
 És fàcil, si no vigilem, contagiar-nos de la manera de fer 
d’aquests polítics que menyspreen l’altre: l’immigrant, el 
pobre, la dona, el musulmà, el refugiat... L’evangeli d’avui, 
viscut amb profunditat, ens assenyala el camí que hem de 
seguir com a cristians, perquè les Benaurances són la nostra 
“carta d’identitat” en la vida de la fe. 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 29:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Joan Trias i 
Torra; Angelina Rosanas i Mas, cap d’any; en 
acció de gràcies) 

 

Dissabte,     dia 4:    A les 20,00: Missa (difs. Montserrat Puig i Estrada; 
per les ànimes del purgatori)  

 

DIUMENGE, dia 5:    A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Gurt Torras; 
Josep Pladeoliva i Pla; Domingo Rosa i 
Terrcabras, de la Sda. Flia.) 
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la campana avisa    CONFIRMACIÓ: Divendres, a les 9, es trobaran els nois i 
noies que es preparen per ser confirmats l’any vinent. 
 

GRAN TROBADA DE L’HOSPITALITAT DE 

LURDES: El diumenge, dia 4 de febrer, celebrant els 50 anys 
de l’Hospitalitat de Vic i Solsona hi ha una gran trobada a la 
Catedral, a la plaça i al Sucre de Vic. Per inscripcions telefonar 
el 93 8540866. 
  
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Es celebrà dimecres, dia 25, 
a les 5, encara que per descuit no fos anotada al Cap del Pont. 
 

ENTERRAMENTS: Dijous, dia 26, es celebraren els 
Funerals i l’Enterrament de Joan Trias i Torras, que morí el dia 
abans a l’edat de 84 anys, i de Josep Mas i Masoliver, que morí 
el dimecres, a l’edat de 88 anys. Dissabte, dia 28, el de Martí 
Fuentes i Belmonte, que morí el dia abans a l’edat de 91 anys. 
Al cel sigui! 
 

DONATIUS: S’han rebut un de 10 i un de 50 € per les 
necessitats de la parròquia; dos de 50 € per Bobog-Camerun, i 
80 € d’Oració i Amistat. Moltes gràcies. 
 

 

 


