
 

ESTAT D’ALERTA 
“ Sigueu sobris, vetlleu! El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, 
ronda cercant qui engolir. Resistiu-li ferms en la fe”.  (1Pere, 5, 8-9). 
Estar alerta ha de ser l’actitud bàsica del cristià; i no només en un moment que es presenta 
alarmant, sinó sempre. Ens posem alerta quan tenim un adversari, un enemic, que ens ataca 
des de l’exterior, com és ara el CORONAVIRUS. Però ho sabem fer quan hi ha tants adversaris i 
enemics que ens ataquen interiorment i no ens deixen desenvolupar la nostra capacitat de 
relació amb Déu? Quan aquesta s’oblida, l’enemic extern és més fort. En aquests moments hem 
de lluitar contra els dos. Cal mantenir-nos alerta a nivell extern (a casa) i alhora fomentar la 
nostra vida interior: pregària personal i familiar ja que com a comunitat parroquial és difícil 
trobar-nos. 

Des de la Parròquia procurem mantenir la calma, la serenitat i la pau; també el bon humor que 
mai està renyit amb el treball i la responsabilitat davant les dificultats. Des d’aquest Full volem 
fer, doncs, una crida: 

Ø A la serenitat. El problema és greu, però superable. Són moltes les persones que 
treballen per aturar-lo i vèncer-lo. Es mereixen un reconeixement i un agraïment molt 
gran. També altres persones estan al peu del canó amb el seu treball per a que tots i 
totes tinguem els queviures necessaris i puguem satisfer les necessitats bàsiques. També 
aquestes mereixen una reconeixement molt, però molt gran. Tot això ens dóna 
esperança. 

Ø Als pares i mares de catequesis: que no s’oblidin d’aquesta dimensió interior dels fills. 
Des de la Parròquia i catequistes estem en contacte amb ells i ells oferint materials i 
assessorament. Demanem, doncs, que us prengueu amb responsabilitat aquesta missió 
que ara teniu a les vostres mans. I no oblideu la pregària familiar. Ens consta que alguna 
família ha bastit un petit espai per la pregària dins la llar.  

Ø A saber discernir missatges que aquests dies ens arriben. N’hi ha de tots els 
colors. En general són d’ànim, de reflexió, de saber ocupar aquest temps que disposem 
d’una manera positiva. Això és bonic. 

Ø A que cada dia a les 12 en punt ens sentim units en el res de “l’ANGELUS”. És 
una pregària que els bisbes ens demanen fer-la sentint-nos units amb tota la comunitat 
creient. 

Ø A mantenir contacte amb persones que estan soles i confinades a casa. Una 
telefonada, un interessar-se pel seu estat... és sempre una mostra d’afecte i de fe. Ho 
agraeixen molt. 

Finalment dir que els tres sacerdots: bisbe Jaume, Taràs (ucraïnès) i Mn. Ramon ens reunim 
celebrant l’Eucaristia i pregant per tota la comunitat. No ho podem celebrar amb vosaltres però 
hi sou tots i totes presents. 

Les crisis no són per enfonsar-nos, sinó per a fer-nos més forts. Ben segur que aquests 
moments ens faran canviar d’hàbits i d’actituds a nivell personal i també comunitari. Ens convé. 
Cada dia són més les veus que ho veuen així. Fa pocs dies que algú escrivia: 
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“No hi ha hagut cap cimera ni econòmica i de canvi climàtic que ens 
hagi ensenyat tant com aquest moment”. 

Si Déu plau, continuarem aquesta reflexió en un proper Full.  

************************* 

 

FULL PARROQUIAL 

Cada diumenge aquest Full es penja a la pagina WEB de la Parròquia. Mentre duri aquest 
període d’alerta serà, pràcticament, la única manera de poder-lo llegir o consultar. Esperem que 
així ho fem i ho comuniquem a altres persones per a que ho facin. 

Hi anirem posant novetats o notícies que ens puguin ser útils. 
 

COMIAT DE MN. FRANSCISCO 

Aquest dissabte passat Mn. Francisco es va acomiadar de la 
nostra Parròquia. Hauríem desitjat que hagués estat un 
comiat més participat tant per part d’infants (Missa 
Familiar) com de persones adultes. Però les circumstàncies 
del moment no ens ho han permès. Fou un acte íntim, 
celebrant els sacerdots presents, amb unes 25 persones. 
Aquest dimecres passat ha tingut la sort de poder 
emprendre el viatge cap a Mèxic. Han estat 5 anys i 3 
mesos que ha fet un servei a la nostra Parròquia i pobles 
veïns. Això li ho vàrem expressar i agrair. Ara el substitueix 
el Joan Pablo Yañez Ortega. Li desitgem sort i bona estada entre nosaltres. 
 

INTENCIONS DE LES MISSES 

Les persones que teniu Misses encomanades, les celebrem i apliquem la intenció cada dia. 
Encara que els qui les heu encomanades no hi podeu assistir, Déu acull la nostra, els 
celebrants, i la vostra pregària per ells. 
 

ABSÈNCIA DE CULTE. 

Durant aquests dies i, especialment, els festius, que no hi ha celebracions litúrgiques 
procureu seguir la Missa que es fa per TV2 a 2/4 de 11. El dies feiners a Radio Estel: 
11 h. (des de Montserrat) i a les 19 h (des de Barcelona) 
 

INTENCIONS DE MISSES DEL 23 – 29  DE MARÇ 

    Dilluns Bepeta Fitó 
    Dimarts Dantis 

Dimecres  Antònia Farrés 
Dijous  Dantis 
Divendres  Dantis 
Dissabte  Dantis 
Diumenge  Miquel Bureu 



 


