
Acabat el cicle del Nadal ara estem en el temps de durant l’any, en el que a les lectures de la 

missa anirem resseguint les paraules i fets de Jesús que ens narra l’Evangeli. Avui la prime-

ra lectura i l’Evangeli ens parlen de crida, de descoberta, de seguiment. A la primera lectura 

Déu crida a Samuel però a aquest li costa de distingir la veu perquè “encara no coneixia Déu” 

en ha dit el text.  Samuel es deixa ajudar i acompanya. És l’ancià Elí  qui l’aconsella per així 

arribar conèixer Déu. La crida de Samuel i la dels deixebles de Jesús a l’Evangeli són un re-

lat de vocació, de crida a seguir Déu i de posar-se a la seva disposició.  

El camí de Samuel i dels deixebles tenen en comú forces elements. En els dos casos hi ha 

una recerca. La crida ens empeny a descobrir un camí que cal fer i que cal anar seguint. El 

fet de fer cas a la crida de Déu porta a una vivència, a  un fer l’experiència de l’encontre. 

Aquest és el camí que hauríem de fer si volem conèixer Déu. I en aquest camí caldrà que, 

com en el cas de Samuel, ens deixem acompanyar. No el podem fer sols. Samuel es va dei-

xar guiar per Elí i els deixebles els uns ajuden als altres a descobrir Jesús. 

Per a poder ser seguidor de Jesús abans, però, caldrà que ens deixem trobar per Jesús.  “Què 

voleu” pregunta Jesús.  “Mestre on us allotgeu?” “Veniu i ho veureu”. En apropar-se a Jesús 

què veuen que fa? Descobreixen que Jesús viu per als altres, que viu estimant i que passa 

pel món fent el bé. “El deixebles es quedaren amb Ell aquell dia”. És l’experiència d’estar prop 

del mestre. Una experiència personal per escoltar a Jesús, per sentir-se acollits, per aprofun-

dir en la proposta que Jesús els fa, moments de pregària, de comunicació, de diàleg, de vida 

en comunitat. A partir d’aquesta experiència i deixant-se guiar per Jesús esdevindran els 

vertaders deixebles de Jesús. 

Avui Jesús  també ens diu a cadascun de nosaltres: “vine i ho veuràs”.  Que sapiguem acollir 

la invitació de Jesús, que ens deixem acompanyar per tal d’anar podent conèixer millor a 

Déu, el nostre Pare que sempre ens estima.  

Llac de Tiberíades (Israel) 

DIUMENGE 2 DURANT L’ANY: 17 DE GENER 2021 



CÀRITAS:  CAMPANYA DE NADAL  

Donatius ingressats a Càritas 5.457,00 

Caixetes Càritas de Santa Maria 3.549,00 

Caixetes Càritas de Sant Pere 963,20 

Parròquia de Centenys 30,00  

Parròquia d'Usall 75,00 

Parròquia Vilamarí 70,00 

Parròquia  Fontcoberta 484,84 

Parròquia Serinyà 130,00 

Parròquia Vilavenut 134,00 

TOTAL 10.893,04 

17 i 24 de Gener de 2021 

PREGÀRIA 
Us preguem, Senyor, que sigueu la nostra ajuda i la nos-
tra protecció. Aquells d’entre nosaltres que estan atribo-
lats, salveu-los; compadiu-vos dels humils, aixequeu els 
caiguts, aparegueu-vos als necessitats, guariu els dèbils, 
adreceu els vagabunds del vostre poble, sacieu els famo-
lencs, deslliureu els captius que hi ha entre nosaltres, en-
fortiu els flacs, consoleu els pusil·lànimes. Que coneguin 
tots els pobles que vós sou l’únic Déu, que Jesucrist és el 
vostre Fill, i que nosaltres som el vostre poble, el ramat 
que vós mateix guieu. 
...... 
Senyor, feu-nos veure la claror de la vostra mirada, per-
què fruïm del bé en pau, perquè ens aixoplugui la vostra 
mà poderosa, i el vostre braç excels ens aparti de tot pe-
cat; allibereu-nos dels qui ens professen un odi sense raó. 
Doneu-nos pau i concòrdia, a nosaltres i als qui viuen 
sobre la terra, tal com la vau donar als nostres pares que 
piadosament us invocaven amb fe i amb veritat. Vós sou 
l’únic que podeu obrar aquests béns i encara altres mi-
llors entre nosaltres. Us adorem per mitjà del gran sacer-
dot i protector de les nostres ànimes, Jesucrist, pel qual 
us sigui donada la glòria i la magnificència, ara, i de ge-
neració en generació per tots els segles dels segles. 
Amén.   

(Sant Climent, papa, finals segle I) 

Rellotge hebreu 

GRÀCIES A TOTES LES PERSONES QUE 

HEU COL·LABORAT AMB CÀRITAS 

Aquesta publicació tornarà a sortir  
dintre quinze dies,  

el diumenge 31 de gener 

LA RODA DEL TEMPS 
Contem el temps de manera cíclica. La mateixa natu-
ra ens ho ensenya: del fred de l’hivern passem a l'ex-
plosió de la primavera, després ve l’estiu i la tardor 
per tornar a l’hivern. Els cristians també, en les cele-
bracions que fem de la nostra fe, hi donem aquest 
caire cíclic.  
Hem deixat enrere la celebració del Nadal i d’aquí a 
un mes  començarem el camí de la Quaresma que ens 
portarà a la Pasqua.  Mentre, estem  en aquell temps 
que en diguem de durant l’any. En les celebracions 
d’aquest període anem resseguint les ensenyances de 
Jesús, tot llegint l'Evangeli, i així ens permet aprofun-
dir la nostra fe i el nostre seguiment de Jesús.  
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Dilluns 7,30 v Tots els difunts 7 t. Ànimes  

Dimarts 7,30 v Salvi Gratacós Llinàs 7 t. Ànimes  

Dimecres 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Anna Mª Bonaventura  

Dijous 7,30 v Joaquim Fernández Sanz 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v En acció de gràcies 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v 
Pepita Castany i Família Castany Roset;   

Carme Solà (Aniv.) 
7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Josefa Famada Vilà;  

Margarida Buixeda, Anna Suñer i Maria Ferrer 
Pere Pagès Garcia  
i Jovita Heras Ros 

11 m 
12 Comunitat Parroquial 

8 v. Família Sarquella Comerma 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Joaquim Camós Ramió  de 87 anys 
Elodia González Galindo, de 93 anys 
Pere Teixidor Planells, de 77 anys 
Neftalí Gratacós Adroher, de 84 anys 
Lluís Alemany Juanola, de 76 anys 

 

En les misses del 25 al 31 de gener de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                          A Sant  Pere 

En les misses del 18 al 24 de gener de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                          A Sant  Pere 

Dilluns 7,30 v Jesús David Calderón Epifanio; Tots els difunts 7 t. Ànimes  

Dimarts 7,30 v Difunts Gibert Torras 7 t. Ànimes  

Dimecres 7,30 v Mn. Sebastià Congost Coll 7 t. Ànimes  

Dijous 7,30 v Ànimes 7 t. Ànimes  

Divendres 7,30 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Dissabte 8 v Carles Bassó Albertí 7 t. Comunitat Parroquial  

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular; Josefa Famada Vilà;  

Rosa Vendrell Duran i Família  

Comunitat Parroquial  11 m 12 Elvira Vidal; Esteve Bosch; Benjamí Telechea 

8 v. Família Sarquella Comerma 

RECUPERAR L’AMABILITAT 

L'individualisme consumista provoca molts atropella-

ments. Els altres es converteixen en mers obstacles per a la 

pròpia tranquil·litat plaent. Llavors se'ls acaba tractant 

com molèsties i l'agressivitat creix. Això s'accentua i arri-

ba a nivells exasperants en èpoques de crisi, en situacions 

catastròfiques, en moments difícils on surt a plena llum 

l'esperit del "campi qui pugui". No obstant això, encara és 

possible optar pel cultiu de l'amabilitat. Hi ha persones 

que ho fan i esdevenen estrelles enmig de la foscor.  

(Papa Francesc: “Fratelli Tutti n. 222) 


