
Aquesta és la pregunta que fan al cec de naixement en 
l’evangeli d’avui. Un cec que ha trobat la llum, que ha trobat 
Jesús. Primer només s’hi veu amb els ulls corporals, però 
després amb els ulls de la fe veu Jesús. 

En l’evangeli de Joan la llum hi ocupa un lloc central, 
Jesús és la llum; les tenebres no permeten de veure-hi. Qui 
camina a les fosques toparà. La fe és la llum, el ressuscitat és la 
llum, ho celebrem a la Vetlla Pasqual. Quin regal que és la fe, 
com il·lumina la nostra vida! 

Hi ha una dita popular que fa així: no hi ha pitjor cec 
que el que no hi vol veure. I tant ho podem aplicar al camp de 
la fe com a la vida quotidiana. La fe no és fàcil, vol ser cercada, 
volguda, i tot i així no sempre ens en sortim, especialment 
aquell que no la vol veure. 

I el mateix passa en la vida social, econòmica, política, 
municipal, veïnal. Quantes evidències que no veiem o no 
volem veure. Recordant alguns fets de fa pocs dies: ens han 
presentat persones d’aquí, de Londres, de Bèlgica com a molt 
dolentes, i és veritat que el que han fet ha d’ésser rebutjat, 
però per què no ens obren més els ulls dient-nos quins estats i 
poders econòmics hi ha darrera de totes aquestes accions? Qui 
fomenta tot això fent-hi negoci? Els grans mals són dirigits per 
molts fils des de despatxos benestants. Qui ens va posant la 
bena als ulls? 

Això que ens passa a nivell internacional ens pot passar 
també a nivell personal i casolà, creure que ens hi veiem bé 
perquè afavoreix els propis interessos. Altra vegada, quina bena 
portem als ulls? Hi ha una altra petició d’un cec de l’evangeli 
que prega així és: Senyor, feu que hi vegi. 
 
 
 
 
 
DIUMENGE,dia 26: A les 11,00: Missa cantada (difs. Assumpció 

Minovas i Devesa; família Minovas Vilaregut; 
Antoni Vilar i fill Josep Ma; Josep Clotet i família; 
Miquel Freixa)   

Dissabte,      dia 1:     A les 20,00: Missa (difs. esp. Isidre Molas i 
Concepció Pujol en acció de gràcies al sagrat Cor 
de la Mare de Déu; família Sala Vila) 

 
DIUMENGE,  dia 2:    A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep Vila 

Autet i Dolors Pujolà Marcé; Josep Masoliver i 
Loreto Ballana; Abel Fàbregas i fill Francesc) 

cultes de la setmana 

  qui t’ha obert els ulls? 
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la campana avisa    la campana avisa    
 

RESIDÈNCIA: La missa amb els residents, com cada darrer 

dimecres de mes, serà el dia 29, a les 5. 

 

ARXIPRESTAT: Els mossens de l’arxiprestat es trobaran el 

dijous, dia 30, a St. Hipòlit. 

 

CONFIRMACIÓ: Els joves que s’hi preparen es trobaran el 

proper divendres a 1 quart de 10. 
 

GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Aquest grup de 

matrimonis joves es trobaran dissabte, dia 1, a 2 quarts de cinc 
per revisar la seva vida i la seva fe.  

 

VESPRES: Cada divendres de Quaresma ens trobem a les 8 

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

ENTERRAMENT: Dilluns, dia 20, es celebrà el Funeral i 

l’Enterrament d’Assumpció Minovas i Devesa, que morí el dia 
abans a l’edat de 85 anys. Al cel sigui ! 

 

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

per Càritas i un de 40 € per les necessitats de la parròquia. 
Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 


