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V A R I S : DIA DEL SEMINARI , SOPAR DE LA FAM   I 
CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA 

 

1-En aquest dia volem fer present en la nostra celebració i també en la nostra consciència de 

membres de l’Església que hi ha el Seminari a on es preparen els futurs pastors de les 
nostres comunitats parroquials. 
Als voltants de St. Josep sempre es repeteix aquesta memòria perquè tots siguem conscients 
d’una doble responsabilitat, una:  que fomentem  la responsabilitat de respondre a la crida del 
Senyor als joves que podrien esdevenir preveres servidors de les comunitats cristianes ; una 
altra pregar per la perseverança dels que ja han respost, en el camí de la preparació, i també 
de vetllar perquè tinguin els recursos i instal·lacions necessàries per a fer-ho. Per això es fa la 
col·lecta el diumenge dia 20. 

2-Com cada any quan arriba la Campanya contra la Fam en 

el món, a més de la col·lecta a favor del projecte que aquest any es financía des de la nostra 
diòcesi, també el dissabte vinent, que es celebra la Missa Familiar, tot seguit fem el Sopar de 
la Fam . Hi col·laboren directament els infants de la catequesi i llurs famílies, les catequistes; 
el grup de “Justícia i Pau” i els joves de confirmació. 
L’estona que es comparteix amb tots els que hi participen, es presenta el projecte proposat 
d’aquest any amb més detalls que es coneixen i justifiquen la col·laboració econòmica. A més 
es parla del projecte finançat l’any passat amb reportatge visual i els números de la resposta 
generosa de la nostra diòcesi. 
També és una altra oportunitat per aportar els donatius que es vulguin en la caixa que es posa 
a l’entrada de la sala del sopar per a la finalitat proposada. 

3-El tercer anunci és el de la Celebració de la Penitència que farem el proper dissabte a les 

18h. Se’ns dubte que l’important és el sagrament a través del qual el Pare ens concedeix el 
perdó, la reconciliació i la gràcia pel ministeri del sacerdot. Cal però que hi hagi l’actitud de 
penediment i d’esmena per part del penitent. La misericòrdia del Pare ens és regalada amb 
aquest gest de la confessió que ens atorga la pau del cor i l’ajuda per tirar endavant en la 
vivència cristiana segons l’esperit de l’Evangeli.  
La celebració la iniciarem junts a la Sala d’Actes de la rectoria i ens ajudarà el P. Ramon 
Olomí amb una conferència que ens ajudarà a tots els assistents en el context de l’Any Jubilar 
de la Misericòrdia a aprofundir en que, així com el Pare és misericordiós també ho hem de ser 
els seus fills i filles amb les obres que ho garanteixin. 
La conferència és oberta a tothom. Els que vulguin confessar-se després anirem junts a 
l’església per continuar la cerimònia fins a la seva cloenda.                 Mn. Joaquim Rius 

 

    
 
 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 15,1-3. 11-32 
 

“Se indignó y se negaba a entrar”. 
Sin duda, la parábola más cautivadora de Jesús es la del "padre bueno", mal llamada 
"parábola del hijo pródigo". Precisamente este "hijo menor" ha atraído siempre la atención 

de comentaristas y predicadores. Su vuelta al hogar y la acogida increíble 
del padre han conmovido a todas las generaciones cristianas. 
Sin embargo, la parábola habla también del "hijo mayor", un hombre que 
permanece junto a su padre, sin imitar la vida desordenada de su 
hermano, lejos del hogar. Cuando le informan de la fiesta organizada por 
su padre para acoger al hijo perdido, queda desconcertado. El retorno del 
hermano no le produce alegría, como a su padre, sino rabia: «se indignó y 
se negaba a entrar» en la fiesta. Nunca se había marchado de casa, pero 

ahora se siente como un extraño entre los suyos. 
El padre sale a invitarlo con el mismo cariño con que ha acogido a su hermano. No le grita  
ni le da órdenes. Con amor humilde «trata de persuadirlo» para que entre en la fiesta de la 
acogida. Es entonces cuando el hijo explota dejando al descubierto todo su resentimiento. 
Ha pasado toda su vida cumpliendo órdenes del padre, pero no ha aprendido a amar como 
ama él. Ahora sólo sabe exigir sus derechos y denigrar a su hermano. 
Ésta es la tragedia del hijo mayor. Nunca se ha marchado de casa, pero su corazón ha 
estado siempre lejos. Sabe cumplir mandamientos pero no sabe amar. No entiende el amor 
de su padre a aquel hijo perdido. Él no acoge ni perdona, no quiere saber nada con su 
hermano. Jesús termina su parábola sin satisfacer nuestra curiosidad: ¿entró en la fiesta o 
se quedó fuera? 

Envueltos en la crisis religiosa de la sociedad moderna, nos hemos habituado a hablar de 
creyentes e increyentes, de practicantes y de alejados, de matrimonios bendecidos por la 
Iglesia y de parejas en situación irregular... Mientras nosotros seguimos clasificando a sus 
hijos, Dios nos sigue esperando a todos, pues no es propiedad de los buenos ni de los 
practicantes. Es Padre de todos. 
El "hijo mayor" es una interpelación para quienes creemos vivir junto a él. ¿Qué estamos 
haciendo quienes no hemos abandonado la Iglesia? ¿Asegurar nuestra supervivencia 
religiosa observando lo mejor posible lo prescrito, o ser testigos del amor grande de Dios a 
todos sus hijos e hijas? ¿Estamos construyendo comunidades abiertas que saben 
comprender, acoger y acompañar a quienes buscan a Dios entre dudas e interrogantes? 
¿Levantamos barreras o tendemos puentes? ¿Les ofrecemos amistad o los miramos con 
recelo?                                                                                            José Antonio Pagola 

 

 
 
 
INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA: 
 

DISSABTE:5  20h.  

DIUMENGE:6 11h. 
13h. 

Manuel Monfort (3è aniv.) 
 

DILLUNS:7  20h. difunts família Serret-Rosell 

DIMARTS:8  20h.  

DIMECRES:9  20h. Joan i Joaquim Masalias. 

DIJOUS:10  20h. Jaume Rius Molla 

DIVENDRES11  20h.  

DISSABTE:12  20h. MISSA  FAMILIAR 

DIUMENGE:13                   11h. 
 13h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA 
Serà el dissabte dia 12 a les 18h desprès de la preparació, amb una conferència a la sala d’actes de 

la rectoria,  sobre la misericòrdia en el sagrament de la confessió. Serà feta pel Pare Ramon Olomí, 
claretià. Ens traslladarem després a l’església les persones que es vulguin confessar, per fer la 
celebració. Hi hauran tres confessors. 
Aquesta oportunitat ens pot ajudar a preparar-nos per la Pasqua pel millor camí d’acollir la misericòrdia 
del Pare en el sagrament de la nostra Església que ens reconcilia amb Ell i entre nosaltres.  
 

REUNIONS: 
DILLUNS dia 7 a les 21h. Consell Pastoral 
DIMECRES dia 10 a les 21’15, grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia 10, a les 10 h. grup de”Nostra Dona”. 
                          A les 20’30h. Reunió pares catequesi. 
 
PASTORAL DE LA SALUT 

Com cada mes, visitarem la residència “Vitalia” per fer-hi un servei religiós amb els qui ho vulguin dels 
residents, a les 11h. 
 

VIA-CRUCIS: 
Avui Diumenge dia 6 de Març, farem el Via-Crucis al Monestir de Mont-Sió, d’Esplugues, a les 6 de la 

tarda.   
 

CONDOLENÇA: 
La donem als familiars de la difunta N’ Emília Nuño Pasamontes. I desitgem que la difunta gaudeixi de 
la Vida per sempre a la casa del Pare. 
 

 


