
JORNADA DE LA INFANCIA MISSIONERA 
 
El diumenge dia 27 és celebrarà la Jornada de la Infància Missionera.  
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"EL QUE JO VULL ES AMOR, 
I NO OFRENA DE VICTIMES"   Mt. 9,13    
 

 
 
Desprès que Jesús cridà a Mateu, fins llavors cobrador d'impostos, i 
es reuní a menjar a casa seva "amb altres cobradors d'impostos i 
pecadors", els escrivans i fariseus increparen als deixebles de Jesús: 
"Per què el vostre mestre menja amb cobradors d'impostos i 
pecadors?". Ho sentí Jesús i després d'argumentar que "el metge no el 
necessiten els que estan bons; sinó els malalts". Acabà dient: "Aneu a 
aprendre que volen dir aquelles paraules -de l'Escriptura-: El que jo 
vull és amor i no ofrena de víctimes". 
 
Nosaltres quan parlem i argumentem no podem caure en l'error de, 
com es diu, "per vestir un sant despullar-ne un altre". Aquestes 
paraules emblemàtiques de Jesús, i de l'Escriptura, deuen interpretar-
se dins de l'analogia de la fe. Crist si vol que, en compliment del seu 
mandat, del seu encàrrec "feu això en memòria meva", els cristians 
ens congreguem per celebrar l'Eucaristia, el sacrifici de la Creu 
incruenment repetit i projectat a tots els temps i a tots els homes, dins 
de l'analogia de la fe: "El que vull és amor i no ofrena de víctimes" 
s'entén en el sentit evident de que per celebrar l'Eucaristia ens hem 
d'haver preparat i crescut al màxim en l'amor a Déu i als germans. La 
vestidura blanca, de festa, que ens cal, sempre que ens congreguem a 

 
BIOGRAFIA DEL CANONGE RODO 
 
Capítol segon - Vocació i caritat. 
 
"Déu ja l'havia destinat per a seguir d'aprop les petjades del 
gran taumaturg Sant Josep Oriol o Sant Vicens de Paül i, des 
de la seva infantesa, se'l veia imitar les virtuts de tant 
gloriosos sants. 
 
Ja de noi, es consol de pobres i desvalguts, fent-los almoina 
del mos de pa que li donaven per a nodrir-se o anant a 
consolar als malalts en son llit de penes i angoixes. 
 
Un noi de les condicions morals de Francesc no podia menys 
d'ésser puntualissim en el compliment dels deus deures, 
ànima tant pura com virtuosa trobava estret el camp d'acció; 
son amor al pròxim i son afany per a socórrer al desgraciat, 
li feren sentir l'anhel d'entrar al estat religiós i als 17 anys 
ingressà al Seminari de Barcelona per a estudiar llatinitats. 
Dos cursos n'havia fet quan esclatà l'horrorosa i catastròfica 
revolució de l'any 1835 anomenada de Progrés i Llibertat del 
Poble". 
 

Junta Executiva de son Homenatge. 
Biografía de Mossen Francisco Rodo Sala 
Barcelona, 1916, pag. 6. 

 



celebrar el memorial del Senyor, es amor. Per això Sant Pau diu als 
de Corint si abans de congregar-te a celebrar l'Eucaristia ets conscient 
que estàs en deute amb el tu germà, primer ves a fer les paus amb ell i 
desprès vine alimentar-te del Cos de Crist. 
 

No hi ha res mes difícil que estimar-se, que practicar l'amor amb 
paraules i obres, però per difícil que sia ens hem d'esforçar dia a dia a 
fi de que, aleshores, la nostra fe sigui autèntica, compatible amb 
l'Evangeli de Jesús, compatible amb el manament de l'amor. Déu vol 
i àdhuc ens exigeix que li oferim la víctima del seu Fill en 
l'Eucaristia, però això previ l'esforç de l'amor i de la caritat. 
 
 
 
 
PREPARACIO BAPTISMAL 
 

El dissabte dia 2 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda hi haurà reunió de pares 
i padrins dels nens i nenes que seran batejats durant el mes de febrer els 
dies 10 i 23. 
 
CASA DE CUENCA. MISSA ANUAL 
 

Aquest diumenge, dia 27 de gener, a 2/4 de 12 del matí, la Casa de Cuenca 
celebrarà la seva festa anual de San Julián  amb una missa concelebrada a 
la nostra parròquia. El sacerdot que presideix la missa és enviat cada any 
pel Bisbat de Cuenca i alguna vegada ha vingut un bisbe. Es cantarà la 
missa de Joan XXIII. Assisteix tota la Junta de la Casa de Cuenca presidida 
pel Sr. Luciano Pérez Valdeolivas a la qual solen acompanyar els 
presidents i vocals de diversos centres regionals de Barcelona, 
especialment el castellà, manxec, gallec. En lloc destacat es col· loca el 
patró de Cuenca, San Julian, al qual a l'hora de l'ofertori es fa una ofrena de 
flors. Al final es beneeixen els pans que es reparteixen a tots els fidels. 
 
DIA DE LA CANDELERA 
 
Al escaure's el dia de la Presentació del Senyor, dia 2 de febrer, en 
dissabte, adaptarem la litúrgia d'aquesta forma: A les 8 del matí benedicció 
de candeles i missa de la presentació del Senyor. A les misses de la 7 i 8 de 
la tarda benedicció de candeles però la missa serà la pròpia del 4art. 
Diumenge de durant l'any.  

VISITA DOMICILIARIA DE LA SAGRADA FAMILIA 
 
La zeladora Sra. Pilar Bouyssi ha lliurat la quantitat que les famílies que 
reben a casa seva la capelleta de la Sagrada Família han anat dipositant en 
ella durant l'any passat. L'import suma 220,57 euros. 

 
CAMI DE SANTIAGO 
 
Sovint venen feligresos a interessar-se per informació relativa al Camí de 
Santiago. Heus ací l'adreça i telèfon: 
 
AMIGOS DEL APOSTOL Y DEL CAMINO DE SANTIAGO DE 
BARCELONA. c/ Numancia, 107-109. Tel. 93.322.76.57. 

 
INTENCIONS DE LES MISSES    
 
Rebudes fins divendres dia 25 de gener. 
 

Del 16 de gener al 16 de febrer a les 8 del vespre, memòria de Joana Rico 
Caparrós 
Diumenge dia 27, a les 10 del matí, Fernando Cabanel en el tercer 
aniversari de la seva mort. Es pare del nostre feligrès Mauricio Cabanel 
Béziat. A la 1 del migdia, Rosa Gil. 
Dimarts dia 29, a les 8 del vespre, Rosa i Emilio. 
Dimecres dia 30, a les 8 del vespre, Funeral de Joana Rico Caparrós. 
 
MISSA DEL CATECISME PARROQUIAL  
 
El dissabte dia 26 a les 8 del vespre, hi haurà la missa pels nens i nenes que 
han de fer la Primera Comunió de les seccions de les catequistes Montse 
Perela, Conxita Clavé i Teresa. 
 
EXPEDIENTS MATRIMONIALS 
 
Han iniciat l'expedient matrimonial les parelles Jordi Latorre Venero i 
Montserrat Villalba Sanchis.  
Antonio Merino Pérez i Coralia Ferreres Garcés, que celebraran el 
sagrament a Sant Martí del Clot el 11-05-2002 a les 12  del migdia. 
 
 

AGENDA I VIDA PARROQUIAL  


