
Les fi gures dels escolanets eren habituals a to-
tes les parròquies, monestirs i santuaris. Eren 
una imatge dolça que et convidava a fer almoi-
na. Actualment no se’n veuen tants. De fet a la 
nostra parròquia amb cap de les persones que 
hem parlat recorda haver-ne vist a l’església. 
Des de fa molts anys hi ha una fi gura, però, que 
no respon al típic escolanet, tot i que és ben evi-
dent que la fi nalitat n’és la mateixa. Aquesta fi -
gura restava dalt el Museu i possiblement pugui 
ser una donació que es va fer en el seu moment, 
però no se’n té més dades ja que la catalogació 
de les peces del nostre museu comença a partir 
de l’any 1990.

L’altre dia a Catalunya Religió va sortir un article 
que en parlava; un article curiós que forma part 
d’una col·lecció d’articles que porta per nom 
Coses d’Antes. Llavors vam pensar amb el nos-
tre “escolanet”, una fi gura molt especial que des 
de que vam celebrar els 150 anys de la parrò-
quia se’l va batejar amb el nom de Marcel·linet. 
El nom se li va posar perquè la persona encarre-
gada de la seva restauració es diu Marcel·lí a qui 
d’una manera simbòlica el vam fer padrí de la 
imatge. Des d’aleshores el nostre “escolanet” es 
troba, generalment, a l’altar de la Mare de Déu 
de Montserrat, però quan hi ha alguna activitat 
parroquial a l’auditori Mn. Joan Nonell es deixa 
allà per convidar als assistents a col·laborar amb 
un petit donatiu lliure i voluntari que ajudi a sufra-
gar les despeses que l’activitat genera. La veritat 
és que és molt bonic i efi cient perquè compleix 
amb la seva missió: ajudar a que la parròquia pu-
gui oferir als feligresos i a la ciutat activitats cul-
turals, religioses, solidàries, etc. D’altra manera 

seria impossible perquè els diners que es recull 
per mitjà de les bosses que es passen durant les 
eucaristies del cap de setmana, serveixen per 
cobrir i atendre altres necessitats de caire social 
i humanitari que gestiona Càritas parroquial.

Ja ho sabeu, doncs, si veieu al Marcel·linet amb 
aquest posat discret i cara amable podeu atan-
sar-vos-hi i fer la vostra aportació.
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En aquell temps, Jesús 
prengué Pere, Jaume i Joan
i el germà de Jaume,
els dugué dalt de la muntanya alta
i es transfi gurà davant d’ells.

Mt 17,1-9

CULTES

DIUMENGE II DE QUARESMA. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 6 de 
març, a les 7 de la tarda, reunió del grup Sant 
Mateu; dimarts dia 7 de març, a 2/4 de 8 del 
vespre, reunió del grup Sant Joan.

CONSELL PARROQUIAL. Dimarts dia 7, a les 
6 de la tarda, reunió del Consell. Queden convo-
cats els representants de totes les comissions.

ECONOMIA. Dijous dia 9, a les 7 de la tarda, 
reunió d’aquesta comissió.

FE I CULTURA. Reunió, dijous dia 9, a 2/4 de 9 
del vespre.

VIA CRUCIS. Divendres dia 10, a 2/4 de 8 del 
vespre, Via Crucis amb els portants del Sant 
Crist.

MISSA FAMILIAR. Dissabte dia 11, a 2/4 de 
7 de la tarda, missa amb pares i infants de 1er. 
curs. Ens trobem per a la reunió i la preparació 
de la missa a 2/4 de 6 de la tarda.

PELEGRINATGE 2023. Aquest any la parròquia 
pelegrinarà a Lisieux, Sant Martí de Tours i Badia 
de Sant Michel. Dimecres dia 15 de març, a les 
7 de la tarda, a l’auditori Mn. Joan Nonell, pre-
sentació del pelegrinatge per totes les persones 
interessades.

PREGÀRIA 0-7. Dissabte dia 18, a 2/4 de 6 
de la tarda, celebrarem la Pregària 0-7 amb els 
més petits de la parròquia. Explicarem el conte 
El camí per ser una bona cuca de llum que ens 
recordarà que a Jesús li agrada que ajudem als 
altres.


