
El relat evangèlic d’avui ens mostra la transfiguració de Jesús. 
Els jueus esperaven un Messies triomfant que els pogués 
alliberar del domini dels romans, per això ni la multitud ni els 
deixebles entenien res en escoltar Jesús. És per aquest motiu 
que Ell decideix mostrar-se a Pere, Jaume i Joan dalt d’una 
muntanya. El núvol lluminós que cobreix Jesús és signe de la 
presència de Déu. I Déu els diu –i ens diu–: “Escolteu-lo”. 
Seguidament Jesús s’acosta als deixebles temorosos, els toca i 
els diu: “Aixequeu-vos. No tingueu por”, perquè vol que 
tinguin confiança en la promesa de la resurrecció.  

Jesús repeteix moltes vegades l’expressió “no tingueu 
por”, perquè sap molt bé que en l’interior de cada persona s’hi 
amaguen moltes pors: la por al sofriment, al dolor, a la 
malaltia, a la pobresa, a la solitud, a la mort. Per això qui confia 
plenament en l’amor de Déu es pot alliberar d’aquestes i altres 
pors. L’amor que prové de Déu té el poder de transfigurar-nos 
(o convertir-nos) també a nosaltres interiorment i exteriorment. 
És un amor que salva de l’absurditat de la creu i, alhora, 
reclama un compromís d’amor amb els germans. 

Arreu del món veiem molts testimonis que alimentats 
per la fe no tenen por de transformar el món en nom de 
l’evangeli. Pere Casaldàliga i la lluita per la justícia amb els 
indígenes del Matto Grosso del Brasil o Desmund Tuto en la 
seva lluita per la pau a Sudàfrica... i tants milers de cristians –
també de la nostra parròquia– que individualment o través de 
grups organitzats fan costat, a diari, a qui més o necessita, 
malgrat que el seguiment de Jesús no estigui de moda en la 
societat actual. Viure la fe és confiar i qui confia no té por. 
Vivim sense por? 
 
 
 
DIUMENGE,dia 12:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Maria Crosas i 

Rusiñol, Sda. Flia.; esp. Valentí Boix i Pepeta 
Sellés; Camil Prat i pares) 

 
Dissabte,     dia 18:     A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

Josep Serra i Jofré; en acció de gràcies pels 
beneficis rebuts; per les ànimes del purgatori )  

 
DIUMENGE, dia 19:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Assumpció 

Garrido i Blanca; Joan Amo i Hidalgo, cap d’any; 
Josep Pladeoliva i Pla; Josep Coromina i Roca; 
família Aulet Crosas; esp. Josep Ribas i Modesta 
Sala) 

cultes de la setmana 

  t’aixeques sense por? 
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la campana avisa    la campana avisa    GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 

grup de juniors es trobarà el dimecres, dia 15, a 1 quart de 10. 
 

CÀRITAS: Divendres, dia 10 es començà un curs per 

ensenyar a cuinar amb productes d’aquí.  
Dilluns vinent, dia, 13, es fa la plantada de patates als camps 
de Càritas que un grup ha tallat i preparat aquest divendres. 

 

MISSA FAMILIAR: Serà dissabte vinent, dia 18, a les 8 del 

vespre. 

 

VESPRES: Cada divendres de Quaresma ens trobem a les 8 

a resar Vespres als locals parroquials. Tots hi som convidats. 
 

MARATÓ DE DONANTS DE SANG: Serà divendres, dia 

17, a la porxada de can Planoles, de 10 del matí a 9 del 
vespre. 
 

ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 6, es celebrà el Funeral i 

l’Enterrament d’Assumpció Garrido i Blanca, que morí el 
dissabte a l’edat de 59 anys. També el dilluns es celebrà el de 
Ramon Romero i Blanco, que morí el dissabte a l’edat de 92 
anys. Al cel siguin ! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 € per Càritas, un de 50  

per Bobog, i un de 50 € per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies. 
 


