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Comencem un mes curt en dies i, tanmateix intens... en fred, en festivi-
tats i tradicions populars. La primera el 2 de febrer, amb la commemo-
ració de la Presentació de Jesús al Temple, per a la seva consagració a
Déu. És la data que clou tot el relat nadalenc i ens fa reviure com, pas-
sats quaranta dies del Naixement, Josep i Maria van cap a Jerusalem a
presentar l’Infant al Senyor, complint d’aquesta manera els costums
religiosos de l’època. És un moment joiós, testimoniat per l’ancià Simó
i la profetessa Anna, que reconeixen en Jesús el Salvador, tan esperat.
Recordem aquest fet compartint la Llum de les Candeles i estenent
aquesta petita flama perquè ens guiï i ens escalfi els cors.
Febrer, enguany, és dins el període litúrgic de durant l’any. Els Evan-
gelis d’aquest mes, ens aniran definint la figura de Jesús, relatant-nos
episodis de la seva vida i de les diverses situacions que es va anar tro-
bant al llarg de la seva predicació, aclamat per uns i injuriat per altres.
Jesús, sempre amb la Paraula de Déu i el seu missatge d’Amor com a
equipatge, fa servir un to, un gest i un llenguatge inclusiu, que van més
enllà del que a priori podien comprendre els seus contemporanis. La
lectura conscient i meditada d’aquests textos ens acosta a Jesús i ens el
fa sentir proper. Hi descobrim el Fill de Déu, fet una persona humil,
afable, compromesa, íntegra, i també el seu llegat, que perdura en el
temps i ens permet créixer a nivell personal i espiritual, ampliant així la
nostra capacitat d’estimar i de transmetre aquest missatge.
Com bé ens recorda el Papa Francesc en l'exhortació La joia de l’E-
vangeli, Evangelii gaudium (127), aquesta tasca ens pertoca a tots: “Es
tracta de portar l’Evangeli a les persones que cadascú tracta, tant als
més propers com als desconeguts (...). Ser deixeble és tenir la disposi-
ció permanent de portar a altres persones l’amor de Jesús i això es
produeix espontàniament en qualsevol lloc: al carrer, a la plaça, en el
treball, en un camí.” IHD



RESUM  ECONÒMIC DEL MES DE DESEMBRE
SALDO A 30-11-2018:

Llibreta a la vista 5.797,06
INGRESSOS:

Quotes fixes 407,00
Donatius 550,00
Col·lectes dominicals                             958,94
Aportació del Bisbat 1.000,00          2.915,94

DESPESES:
Amortització préstecs 1.993,79
Despeses financeres 131,32
Alarma 51,35
Gas 302,62
Electricitat 411,48
Aigua 28,66       2.919,22

SALDO A 31-12-2018:
Llibreta a la vista 5.793,78

SALDO  DEUTORS  PRÉSTECS:
La Caixa 86.216,97
Claretians de Catalunya 259.000,00 345.216,97

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Una aplicació amb el contingut de la Missa de Cada Dia
L’Editorial Claret acaba d’estrenar una aplicació per a mòbil i tauleta digital
amb el contingut de la Missa de Cada Dia. L’aplicació, disponible en català i
castellà, permet seguir la missa diària des de qualsevol lloc. Inclou els textos
litúrgics per a totes les celebracions eucarístiques del missal català, tant les
d'àmbit general com les que són pròpies de cada bisbat i les de les principals
poblacions. També proporciona comentaris sobre els textos bíblics per facili-
tar la preparació de les homilies o la meditació personal.
L’aplicació, molt intuïtiva, té un disseny clar i senzill, la qual cosa facilita la
navegació pels diferents continguts. Conté fotografies de qualitat que comple-
ten i fan més agradable la lectura.
A part dels textos litúrgics oficials de les celebracions eucarístiques inclou
comentaris de l’evangeli; introduccions, punts de reflexió i pregàries en les
solemnitats i el santoral; i les principals celebracions locals i diocesanes.
L’aplicació es pot descarregar gratuïtament a través de les plataformes App
Store, per a iPhones i iPads; i de la Play Store, per a smartphones i tauletes
android. La versió gratuïta permet consultar les lectures, els salms i l’evangeli
de cada dia i la versió de pagament inclou tots els accessos. Els subscriptors
de l’edició en paper de La Missa de Cada Dia poden sol·licitar una subscr-
ipció gratuıẗ a de sis mesos a l’app.



“Normalitzar la mentida és destruir la convivència
Parlar de fake news (falses notícies) s’ha posat de moda, però no revela res de
nou. Aquesta expressió correspon a un terme més habitual i casolà: la menti-
da. Hi ha un altre mot que ha irromput amb força des que el 2016 el dicciona-
ri d’Oxford el va declarar paraula de l’any: post-truth (postveritat). Una nova
manera de dir mentida, però afegint-hi més connotacions. Aquests dos mots
anglesos estan força presents en el panorama actual. Vesteixen d’una manera
nova una realitat present al llarg de la història: la mentida.
El decàleg de Moisès, que conté els anomenats deu manaments, inclou en el
vuitè el fals testimoni com una forma de mentida. Per tant, des dels inicis del
poble d’Israel, aquesta conducta estava proscrita. Cinc segles abans, el Codi
d’Hammurabi dedica els primers articles d’un conjunt de 282 al fals testimo-
ni. Jesús, tot mantenint un debat amb un grup de coetanis, els acusa de tenir
com a pare el diable, a qui considera “mentider i pare de la mentida” (Jn
8,44). Moments abans, havia afirmat que “la veritat us farà lliures”. La vincu-
lació entre veritat i llibertat és un tema de gran rellevància. Si la realitat de
fons és la mateixa, què hi trobem de nou? És suficient la utilització de termes
com ara fake news i post-truth? No ho crec.
La tecnologia aporta una gran novetat a la comunicació, ja que permet una
difusió extraordinària en el temps (instantània), en l’espai (món global) i en
els formats (escriptura, àudio, imatge). Per tant, la mentida es beneficia d’a-
quest nou marc perquè eixampla el seu abast gairebé de manera il·limitada.
Premsa, ràdio, televisió com a sistemes tradicionals no són aliens a aquesta
situació, encara que no tothom es comporta de la mateixa manera. What
sApps, piulades, fotografies, vídeos, correus electrònics, com a nous formats,
arriben a velocitat de la llum a tots els racons del planeta. Qui menteix ho sap.
Institucions, partits polítics, grups econòmics... utilitzen el poder de la menti-
da per als seus interessos inconfessables i difonen a través de bots veritats a
mitges i notícies distorsionades. A més, qui reenvia un missatge o una piulada
falsa esdevé un col·laborador gratuït. Com es pot discernir la veritat d’una
notícia? Com es pot saber si una fotografia ha estat retocada?
Per què alguns personatges menteixen amb gran naturalitat davant les càme-
res de televisió, en una roda de premsa o en el mateix Parlament? No els cau
la cara de vergonya? Hi ha una explicació. La prestigiosa revista Nature Neu-
roscience va publicar l’any 2016 una investigació de quatre científics de la
University College de Londres segons la qual el cervell s’adapta a la mentida.
Com més enganys, les sensacions negatives s’esvaeixen i desapareixen els
remordiments. La mentida provoca conseqüències molt negatives, a voltes
dramàtiques, i normalitzarla és destruir la convivència.
LLUÍS SERRA LLANSANA - (Catalunya Religió)



ACTIVITATS PARROQUIALS
FEBRER
2 dissabte BENEDICCIÓ: CANDELES i MISSES 11h. i 19h. vespertina
3 diumenge IV durant l’any ST. BLAI, Misses 10 i 12h.

Benediccions de fruits i pastes . .
4 dilluns    CATEQUESI 2on. any a les 18h.
5 dimarts   VIDA CREIXENT reunió 16’30h. (4’30 tarda)

CATEQUESI 2on. any a les 18h.
REUNIÓ de PARES de 1er. any de Catequesi, 20’30 h

9 dissabte Sopar de Solidaritat (Sopar de la Fam) Pardinyes  20h.
10 diumenge V durant l’any. Col·lecta de Mans Unides
11 dilluns    CATEQUESI 1er. any a les 18h.
12 dimarts   CATEQUESI 1er. any a les 18h.
13 dimecres REUNIÓ DE MATRIMONIS: 16’30h.
17 diumenge VI durant l’any
18 dilluns   CATEQUESI 2on. any a les 18h.

Consell Parroquial 20h.
19 dimarts VIDA CREIXENT reunió 16’30h. (4’30 tarda)

CATEQUESI 2on. any a les 18h.
24 diumenge VII durant l’any Missa familiar 12h.
25 dilluns    CATEQUESI 1er. any a les 18h.

Comissió Litúrgia 20h.
26 dimarts XIII ANIVERSARI de la INAUGURACIÓ

de la NOVA ESGLÉSIA
CATEQUESI 1er. any a les 18h.
REUNIÓ de PARES de 2on. any de Catequesi, 20’30 h.

—————————————————————————————–————————————————————————————————————-—-

Sopar de solidaritat (“Sopar de la Fam”)
El dissabte 9 de febrer a la parròquia de Pardinyes es celebrarà la Jornada del
sopar solidari. L’acte començarà a les 20h vespre amb una xerrada-col·loqui i
tot seguit, com ja és habitual, el sopar de la Fam
ESTADÍSTICA  SAGRAMENTAL  de  l’ANY  2018

- han rebut el sagrament del Baptisme:   31  infants
- han participat per primera vegada de l’Eucaristia:   40  nens/es
- han compromès el seu amor amb el matrimoni:  1 parella
- hem participat de la fe en l'enterrament de  112 persones
- han reafirmat la seva fe amb la confirmació: 9  adolescents

CURSET BÍBLIC: Paraula de Déu del Diumenge:
Tots els dimecres a les 20h. Dirigit pel P. Jaume Sidera


