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... més que els ocells del bosc
i els lliris del camp
Aquesta dilluns passat moria el meu pare,
després de 84 anys
d’una vida entregada.
El pudor em fa demanar disculpes per escriure en el full quelcom molt personal,
però l’afecte i l’acompanyament tan generós que hem rebut la mare i els germans, no
només de persones de grups i parròquies on
hi he esmerçat llargs anys, sinó el vostre, que
tot just fa una mica més d’un any no us coneixia, m’han empès a compartir els sentiments i les paraules que vaig expressar a la
missa exequial a Santa Maria del Pi.
Els germans vam triar per a la celebració
aquell evangeli que diu «Mireu els ocells del
cel: no sembren, ni seguen, ni recullen en
graners, i el vostre Pare celestial els alimenta [...] Fixeu-vos com creixen els lliris del
camp: no treballen ni ﬁlen, però us asseguro
que ni Salomó, amb tota la seva magniﬁcència, no anava vestit com cap d’ells».
I vaig dir: quan n’hem parlat amb la mare i
els germans, ens apareixia clara aquesta actitud fonda del pare davant la vida que ha
expressat de manera poètica l’evangeli que
acabem de proclamar: la conﬁança en Déu
que com un pare i una mare ens acompanya
agafant-nos de la mà, i que es mira cada un
dels seus ﬁlls amb bondat i sap veure una
bellesa en cada un d’ells molt superior a la
dels ocells del cel o els lliris del camp, i per
això en vol tenir cura.
Saber-ho de cor i viure aquesta veritat, ha
fet del pare una persona senzilla, generosa i
humil en tots els àmbits on ha viscut i actuat: a casa, a l’empresa familiar, en les
col·laboracions al Gremi de manyans, a l’escola dels seus ﬁlls, i en tants altres llocs.
També en la vida de la nostra comunitat parroquial de Santa Maria del Pi. A tot arreu, hi
ha esmerçat innombrables hores amb una
actitud que fa honor a aquella màxima de
sant Ignasi de Loiola de “fer-ho tot com si

tot depengués de nosaltres, però sabent
que tot depèn de Deu”.
Així ha estat a casa, amb la mare, amb
nosaltres els ﬁlls, amb els set néts, amb
els tiets i tietes, amb tots els qui hem
compartit amb ell la vida de família, les celebracions amb una taula sempre nombrosa, de la família ampla, a “casa els avis”
on ens trobàvem a dinar tots els diumenges de la nostra infància i joventut, ﬁns i
tot després que morís l’àvia Teresa, la seva
mare, també un 23 de gener com ell, però
de fa 39 anys.
Aquesta conﬁança en Déu, però, no ha privat el pare d’un tarannà treballador que ha
estat un testimoni molt valuós per a nosaltres. Ha estat un home entregat a les
responsabilitats que li havien donat, meticulós en totes les coses, molt polit, ﬁns i
tot en la cal·ligraﬁa que trobem en molts
papers de la família o del negoci familiar.
Amb aquell sentit de la responsabilitat
que procura sempre ser un servei a les altres persones, a casa i fora de casa, i que
va més enllà de les estrictes obligacions.
Només qui se sap estimat i acompanyat
profundament no té por de donar-se generosament als altres.
I si humanament ha estat un testimoni
d’honradesa, generositat i dedicació,
d’amor a les coses ben fetes... també per
a nosaltres, amb la mare, ha estat un testimoni de fe senzilla i arrelada. En ell hem
vist un home creient, ﬁdel, compromès
amb la comunitat cristiana de santa Maria
del Pi, membre actiu del consell pastoral i
dels grups de matrimonis, preocupat per
la formació dels altres i la pròpia participant en innombrables recessos, conferències i xerrades. Ha desitjat viure la seva
condició de cristià no com un vernís a la
seva vida, sinó que ha fet de l’Evangeli de
Jesús el criteri fonamental per a construirla. I n’estem molt agraïts. [...] Que al cel
ens puguem veure.
Josep Torrente

GRÀCIES! Al grup teatral que van fer la lectura escenificada
del poema de Nadal. Els 200€ que es va recollir a la sortida
ho han donat per a la Càritas parroquial.
SESSIONS DE PARES I MARES. Dilluns 30 i dimarts 31 hi ha la

sessió de pares i mares dels infants de la catequesi de Sant
Pere i sant Pau. Seran a les 17.30h.
EQUIP D’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA AL PRAT. Hi ha reunió

aquest proper dimarts 31 de gener a les 19.30h a la sala de
sant Pere.
FESTA DE LA CANDELERA. Serà el proper dijous 2 de febrer.

Tradicionalment és el dia en què es desmuntaven els pessebres de les cases, perquè era el dia que tancava el temps
de Nadal abans de la reforma litúrgica conciliar. La missa,
en ser dijous serà a les 9 del matí a Sant Pere i sant Pau i a
les 20h a la MD. De la Mercè. En totes dues hi haurà benedicció de les candeles.

MISSA PELS DIFUNTS DEL MES DE GENER. Com és costum,
divendres vinent, 3 de febrer i primer de mes hi haurà missa
a les 20h a sant Pere i sant Pau en la que pregarem per tots
els difunts del mes de gener –dels que en tenim coneixement-; ja es veu clarament en la llista d’intencions que segueix. Si n’hem omès algun (perquè s’ha fet fora, o un altre
motiu) es pot afegir abans de començar-la.
TROBADA DIOCESANA D’ADOLESCENT I JOVES. El bisbe els
convoca dissabte vinent, 4 de febrer, a sant Sadurní
d’Anoia. Els que participen d’algun grup parroquial ja ho saben, però si n’hi ha algun que s’hi vol afegir, que ens ho digui.
GRUP DE FAMÍLIES JOVES. Reunió el proper diumenge 5 de
febrer a les 12h a Sant Pere i sant Pau.

“Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill.
Concediu als qui ja han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció”

Josefa FORTUNY AYCART (90), Francisca RANCHAL IGEÑO (89), Consuelo CUARTERO GARCÍA (91), Juan José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (81), Lluís CATOT CAMPINS (93), Núria RIERA GONZÁLEZ (84), Vicente VALSERA ARIAS (73), Rafael
PEDRERA CUEVAS (86), Maria MORALES BADILLO (83), Antonio GARCÍA DUQUE (81), Fernanda SÁNCHEZ ALCAIDE
(82), Miquel FABRÓ BUSQUETS (85)

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
DISSABTE 28. 19.00h. Maria José VALERA
DIUMENGE 29. 11.00h. fam. CRUZ MEDINA
DIJOUS 2. 20.00h. Maria Teresa GIRALT
SANT PERE I SANT PAU
DILLUNS 30. 9.00h. Josep CASTELLVÍ COSTAN, Madrona GELABERT.20.00h. esposos Leonor MORENO COBOS i Diego DE LA
CRUZ GARRIDO.
DIMARTS 31. 9.00h. Josep TORRENTE BRUNET.
DIJOUS 2. 9.00h. Angela VILELLA, Teresa ESTALELLA, Josep ESTALELLA, Joan RIERA, Rosa BARÓ
DIVENDRES 3. 20.00h. Francisco MATEO i Ana VIDAL, Rosa ROCAMORA FELIU, Fernanda SÁNCHEZ ALCAIDE, Antonio GARCÍA
DUQUE, María MORALES BADILLO, Rafael PEDRERA CUEVAS,
Luis VEGA VÁZQUEZ, Ángeles CUERVA MARTÍNEZ, Luisa ROCA
CÁNOVAS, Miguel FAJARDO RODRÍGUEZ, Manuel AKCAIDE MUÑOZ, Antonio SEGURADO CORTÉS, Carmen LÓPEZ MARTÍNEZ,

Ángel SOTO IMBERNÓN, Josefa FORTUNY AYCART, Felisa FERNÁNDEZ OLIVERA, Joaquin GÓMEZ ROMERO, Josep MERCADER
GIMÉNEZ, Trini ORRADRE RIPA, Isabel MARTÍNEZ OLEA, Consuelo CUARTERO GARCÍA, Juan José RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luis
CATOT CAMPINS, Núria RIERA GONZÁLEZ, Vicente VALSERA
ARIAS, Francisca RANCHAL IGEÑO, Josefa ZAPATA RODRÍGUEZ,
Ana TEJERO PATIÑO, Dolores HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José MORENO CASTRO, José FRIAS URBANO, Antonio MALDONADO MATURARA, Manuel GÓMEZ MURTO, Lorenzo PUENTES LUJÁN,
Mercedes CHAMORRO YAGÜE, María Esther PEREYRA ROBLEDO, Paulino MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge SIMÓN REVERTER, María IBARRA AUTILLO, Antonia JIMÉNEZ JIMÉNEZ, José
GARCÍA RODRÍGUEZ, Elvira TORRENS RILLO, Miquel FABRÓ
BUSQUETS, María MARTÍNEZ MANZANARES, María PAGÁN
BERNABÉ, Josep SERRA AGUSTÍ.
DISSABTE 4. 20.00h. famílies TORRES-LLAURADÓ.
DIUMENGE 5. 9.00h. Sergi PEJOAN, Joan MARTÍ, Albert ROVIRA.
20.00h. Maria ROJO GARCÍA, Ramon PUGÉS TRIAS i Agustí LLOBET, esposos ANTONI PUGÉS i Paquita LLOBET.
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