
Diumenge III de durant l’any. 
24  de gener de 2021. 

HA ARRIBAT L’HORA. 

   Quan Jesús parla de que “arriba l’hora” no es refereix al 
temps del rellotge o del calendari sinó al temps en què Déu 
ofereix la salvació: el temps de gràcia. L’encarnació de Jesús en 
el nostre món és el començament d’aquest temps especial de 
salvació. La seva predicació, les curacions de malalts, el perdó 
dels pecadors, són proves de que la salvació i el Regne de Déu 
estan enmig nostre. 
   A més de pensar en aquesta “hora de la humanitat”, nosaltres 
hem de pensar en la “pròpia 
hora”. 
   Déu vol entrar en la teva 
vida privada, et crida i et 
dóna una oportunitat de 
créixer, de ser amic seu i de 
salvar-te. I et diu: “Vine 
amb mi, et faré pescador 
d’homes”. Fins i tot vol fer 
dependre el seu èxit de la 
teva llibertat i del teu es-
forç. Els apòstols immedia-
tament ho deixaren tot i se 
n’anaren amb Jesús.  

Què estàs disposat a deixar per anar amb Jesús? 

INFÀNCIA MISSIONERA. 
La Jornada de la Infància Missionera i el sentit de les missions del 
cristià i de l’Església no és cosa d’un dia sinó de tota la vida. Així 
ho han mostrat diferents donatius que hem rebut durant la setmana 
com també ho manifesten les pregàries i activitats de grups de la 
Parròquia. El total de la recaptació de la col·lecta ha estat de 548 €. 
 
18-25 GENER:  PREGÀRIA UNITAT DELS CRISTIANS. 
Demà conclou la setmana que l’Església destina a pregar inten-sament 
per la Unitat dels Cristians. Fins que no s’hagi aconseguit del tot, 
continuem pregant, perquè els seguidors de Jesús refermem els lligams 
d’una mateixa fe, i superem les diferències que ens separen. En celebrar 
l’Eucaristia aquest diumenge recordem com Jesucrist ens convida i 
alimenta a tots per igual a la seva taula i ens vol units en comunió amb 
Ell i entre nosaltres. 

LA CONVERSIÓ DE ST. PAU. 
Cada any el 25 de gener l’Església celebra la conversió de St. Pau.  El 
Senyor ressuscitat s’aparegué a St. Pau i va revelar-li la missió de ser 
apòstol dels pagans. Ara s’acosta a nosaltres per a fer-nos caure de les 
nostres seguretats i conviccions, i revelar-nos qui és Ell i què espera de 
nosaltres.  

28 GENER: ST. TOMÀS D’AQUINO 
En un vitrall de damunt la Sagristia el tenim representat. Tomàs fou 
deixeble de St. Domènec (s. XIII) i dedicà tota la seva vida a aprendre i 
ensenyar. Busca Déu des de la fe i la raó i ensenya a trobar la veritat i la 
felicitat a partir de la llum natural de l’enteniment guiat per la fe. Per la 
seva intercessió demanem a Déu la ciència de les coses humanes i la 
saviesa de la fe.  

31 GENER: SANT JOAN BOSCO. 
El 31 de gener de l’any 1.888 entrà a la glòria el sacerdot Joan Bosco que 
dedicà la seva vida a la formació dels joves, especialment els pobres, per 
a alliberar-los de la ignorància, de la corrupció i de l’opressió per part de 
la societat industrial. Fundà la congregació dels Salesians i l’Institut de 
les filles de Maria Auxiliadora. Preguem al Senyor que continuï beneint i 
fent créixer l’obra de Don Bosco. Aquest any la seva festa cau en 
diumenge. Doble celebració. 
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