
 

 

El camí de la felicitat. 
L’home porta escrit en el seu cor el desig de ser feliç. Des de 
que aparegué en el món no ha deixat del preguntar-se i buscar 
com pot satisfer-lo. 
Avui, com en altres temps ens presenten productes i ofertes 
que asseguren la felicitat: alimentació sana, fruir de plaers, 
posseir riquesa, viatjar, jugar, saber, tenir amics, aconseguir 
èxits...  
Jesús, Mestre i guia, ens fa la seva oferta. Proclama la Bona 
Nova de les Benaurances, molt distants als criteris del nostre 
món. Si Moisès dalt la muntanya donà al poble la Llei rebuda 
de Déu: no matar, no robar, no enganyar... també Jesús des de 
la muntanya ensenya una nova manera de viure, no a través de 
normes sinó d’actituds.  
   Ens ve a dir que tots aquells  que siguin generosos, humils, 
sensibles a les neces-
si tats dels al t res , 
constructors de pau i 
justícia, i sàpiguen 
perdonar, encara que 
aquí siguin perseguits 
o mal vistos, caminen 
cap a la felicitat en 
a q u e s t m ó n i e n 

l’altre. 

Jesús, pobre, humil, misericordiós, pacífic,  
fidel al Pare és el nostre camí. Seguim-lo. 

31 GENER: SANT JOAN BOSCO. 
El 31 de gener del 1.888 entrà a la glòria el sacerdot Joan Bosco. 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. 

2 FEBRER: PRESENTACIÓ DE JESÚS AL TEMPLE. 
Dijous 2 de febrer, quaranta dies després del naixement de Jesús 
commemorem la festa de la Presentació de Jesús al Temple. Com a bons 
israelites Josep i Maria ofereixen el seu primer fill a Déu i el rescaten 
amb un parell de tórtores. Simeó l’aclama com a llum de les nacions i 
glòria d’Israel el seu poble. Nosaltres presentem la no-stra vida al Senyor, 
i acompanyem amb una candela al que és llum de llum. Missa i 
benedicció de candeles, a les 9:30h, a la capella de l’Hospital, a les 
12:00h i a les 20:00h a l’església parroquial. 

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Fent memòria de la Presentació de Jesús al temple, cada any, el 2 de 
febrer, l’Església celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La 
vida consagrada és l’actitud i el compromís que pot fer una persona com 
a religiós o laic de renunciar a un mateix per a tenir la gran riquesa del 
Crist. Enguany el lema és: “La vida consagrada, paràbola de fraternitat 
en un món ferit”. L’objectiu d’aquesta celebració és ajudar a tota 
l’Església a valorar més el testimoni dels que han escollit seguir Crist 
més de prop i dedicar-li la seva vida. Això ho manifesten amb la pregària 
i l’ajuda als germans, en especial als que, a la vora del camí, es troben en 
situació d’injustícia i desesperança. El Papa Francesc demana que, com a 
fills de la mateixa terra, i com a caminants cap a un mateix destí, 
sapiguem compartir la riquesa de la nostra fe i de les nostres conviccions 
amb tots els germans. Preguem units a ells.  

3 FEBRER: SANT BLAI. 
Divendres dia 3 és la festa de St. Blai al qui invoquem com a pro-tector 
contra el mal de gorja. En acabar les Misses beneirem els ali-ments que  
ens ajudaran a créixer en salut. Demanem a Déu, autor de la vida, que a 
través de sant Blai, protegeixi els que compartiran i menjaran aquells 
fruits de la terra i del treball dels homes. 
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