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S’HAN  ACABAT  LES  FESTES 
 

Així, com fa pocs dies, ens desitjàvem unes bones festes de Nadal, ara són els dies en els que 
comentem afirmant rotundament: “Gràcies a Déu, que s’han acabat les festes”. 
Molts han de tornar a la dieta oblidada, d’altres han de retornat a complir amb el ritme atlètic-
gimnàstic. Els més petits de la casa, menys mal que ja tornen a l’escola. Les famílies reprenen el 
ritme d’horaris més o menys fixats i calculats els espais de dia, coincidents per a tenir tothom 
ocupat o controlat. Els àpats són en funció del dia i establers ara per d’altres criteris més assenyats 
segons les necessitats dietètiques i no tant per gustos, capricis, diades, o segons el lloc a on es 
feien els àpats festius... 
Hem tornat a la normalitat. Ens satisfan les diades festives per les seves motivacions, però, no 
podem oblidar de fer-nos una certa crítica per a valorar el sentit autèntic de les mateixes per si van 
de cor amb les formulacions socials, de convivència, d’ajuda mútua, d’atenció als qui no tenen res, 
ni casa, ni regals, ni diversió, ni família....que potser ho tenim ben estructurat i discutit amb 
col·legues, amb família, amb associacions, amb grups polítics, fins amb una mirada cristiana... I 
preguntar-nos si hem estat conseqüents amb els nostres principis teòrics i els hem dut a terme amb 
una pràctica justa. 
Potser si ho féssim així, ens adonaríem, que és molt positiu fer festes, sempre que tinguéssim en 
compte de dur a la pràctica i fer realitat allò que teòricament som capaços de formular i mantenir 
com a raonament d’un comportament just i obert als altres que ho puguin gaudir, també. 
El consum és una relació personal-aconòmica-social. Si no ho vetllem, passa a ser una 
autosatisfacció barrejada amb família o amistats, deixant al marge aquells que no estiguin en 
aquest context. Que en molts casos, no caldria que fossin membres per asseure a taula, o 
acompanyar-nos en la sortida a un altre lloc, sinó tenir-los presents i a través d’entitats que amb 
tot l’amor, voluntat, disponibilitat i servei voluntari,  aquestes festes, han dedicat la vida a fer 
arribar una mica de tot el que, per la majoria, hem quedat tips tant d’estómac com d’ambient 
festiu.  
La nostra queixa és conseqüència de massa coses. La queixa per a moltes persones, serà per no 
poder gaudir de res, per poc que fos d’extra. Amb tot, no podem oblidar que tot el que sigui gaudir 
no depèn de la quantitat sinó de la qualitat del que es comparteix i amb l’amor que s’hi posa. 
Això no serveix com excusa per oblidar-nos de tothom. Cal que tothom tinguem present que som 
la gran família humana i que no hi ha dret que les diferències ens separin, ens facin oblidar, o fins 
i tot, ens tapin els ulls davant de tanta desgràcia. 
Ben segur que no tenim solucions a les mans, però sí, que tenir present el sofriment dels altres 
ens ajudar a simplificar els tips de festes dels que ens ho podem permetre i justificar fàcilment. 
 
                                                                                                                  Mn. Joaquim Rius 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 1, 7-11 
 

 
Jesús apareció en Galilea cuando el pueblo judío vivía una profunda crisis religiosa. Llevaban mucho 
tiempo sintiendo la lejanía de Dios. Los cielos estaban "cerrados". Una especie de muro invisible parecía 
impedir la comunicación de Dios con su pueblo. Nadie era capaz de escuchar su voz. Ya no había 
profetas. Nadie hablaba impulsado por su Espíritu. 
  

Lo más duro era esa sensación de que Dios los había olvidado. Ya no le 
preocupaban los problemas de Israel. ¿Por qué permanecía oculto? ¿Por qué 
estaba tan lejos? Seguramente muchos recordaban la ardiente oración de un 
antiguo profeta que rezaba así a Dios: "Ojalá rasgaras el cielo y bajases". 
  
Los primeros que escucharon el evangelio de Marcos tuvieron que quedar 
sorprendidos. Según su relato, al salir de las aguas del Jordán, después de ser 
bautizado, Jesús «vio rasgarse el cielo» y experimentó que «el Espíritu de 
Dios bajaba sobre él». Por fin era posible el encuentro con Dios. Sobre la tierra 
caminaba un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se llamaba Jesús y venía de 
Nazaret. 

 
Ese Espíritu que desciende sobre él es el aliento de Dios que crea la vida, la fuerza que renueva y cura a 
los vivientes, el amor que lo transforma todo. Por eso Jesús se dedica a liberar la vida, a curarla y hacerla 
más humana. Los primeros cristianos no quisieron ser confundidos con los discípulos del Bautista. Ellos se 
sentían bautizados por Jesús con su Espíritu. 
  
Sin ese Espíritu todo se apaga en el cristianismo. La confianza en Dios desaparece. La fe se debilita. 
Jesús queda reducido a un personaje del pasado, el Evangelio se convierte en letra muerta. El amor se 
enfría y la Iglesia no pasa de ser una institución religiosa más. 
  
Sin el Espíritu de Jesús, la libertad se ahoga, la alegría se apaga, la celebración se convierte en 
costumbre, la comunión se resquebraja. Sin el Espíritu la misión se olvida, la esperanza muere, los miedos 
crecen, el seguimiento a Jesús termina en mediocridad religiosa. 
  
Nuestro mayor problema es el olvido de Jesús y el descuido de su Espíritu. Es un error pretender lograr 
con organización, trabajo, devociones o estrategias diversas lo que solo puede nacer del Espíritu. Hemos 
de volver a la raíz, recuperar el Evangelio en toda su frescura y verdad, bautizarnos con el Espíritu de 
Jesús. 
  
No nos hemos de engañar. Si no nos dejamos reavivar y recrear por ese Espíritu, los cristianos no 
tenemos nada importante que aportar a la sociedad actual tan vacía de interioridad, tan incapacitada para 
el amor solidario y tan necesitada de esperanza. 
                                                                                                               José-Antonio Pagola 

     
 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

DISSABTE: 6 11h. 
13h. 
20H. 

Esposos Ramon Collado i Rosa Pagès. 
 
NO  MISSA  VESPERTINA 

DIUMENGE:7 11h. 
13h. 

Encarnació Fajardo Company 

DILLUNS: 8 20h.  

DIMARTS:9 20h. Família Rosell-Closa 

DIMECRES:10 20h.  

DIJOUS:11 20h.  Esposos Josep i Dolors 

DIVENDRES:12 20h.  
DISSABTE:13 20h.  

DIUMENGE:14               11h. 
13h. 

Jaume Cartró Vives i Gemma Cartró Campamà. 
Família Junquera-Ezquerra 

 
 
 
 



 
 
 
FESTA DE SANT ANTONI,  ABAT 

Diumenge vinent, dia 14 a les 11h. celebració en honor de Sant Antoni abat. Desprès,a les 12’15 a la Plaça 
Verdaguer, benedicció d’animals. 
 
REUNIONS 

DIMECRES dia 10: a les 21’15 Grup de “Justícia i Pau” 
 
CONDOLENÇA 
La donem als familiars de N’Alberto Piera Morros, Na Mercedes d’En Ferrán Villoro, Na Pilar-Esperanza 
Diaz Mosquera, Na Concepción López Sánchez, Na María Fernández Alonso, Na María-Rosa Pàmies 
Cavallé, d’En Fernando Maya García i d’En Josep Sadurní Castro.  
 I desitgem que els  difunts  gaudeixi de la Vida per sempre a la casa del Pare. 

 
ESTADÍSTICA PARROQUIAL  DELS ÚLTIMS 10 ANYS (2008-2017) 

 

ANY 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Baptismes 64 55 64 76 59 57 39 50 63 50 

Confirmacions 0 8 8  0  0  0  0 2  0 0 

Comunions 49 24 39 0 26 16 25 22 23 23 

Casaments 17 12 9 15 14 12 4 11 10 4 

 Exèquies 18 14 13 71 70 98 78 113 89 110 

 
AVUI COL·LECTRA EXTRA PER A LA PARRÒQUIA 

 

 


