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PEDRES VIVES Núm. 195 

Butlletí Interparroquial de l’Alta Ribagorça Gener 2019 
 

Sant Sebastià, màrtir 
 

(Ser màrtirs, ahir i avui) 
 

Al Pont de Suert cada any per sant Sebastià fem festa grossa, tant si s’escau en 
diumenge com si s’escau en qualsevol altre dia de la setmana. La Confraria de 
Sant Sebastià, fundada l’any 1586, és la institució més emblemàtica del poble i de 
la comarca, amb unes arrels de 433 anys, que la sostenen amb fermesa. No 
podem perdre mai de vista l’esperit amb què va néixer la Confraria: un esperit de 
solidaritat i de servei entre les diverses famílies del poble, amb la participació de 
tots els caps de casa. 
 
Qui és sant Sebastià?  
Un soldat romà, de la primera meitat del segle III, que va rebre 
la fe cristiana i la va defensar fins a donar la vida, com Jesús.  
 
Per què venerem sant Sebastià? 
L’advocació a sant Sebastià es va enfortir en molts indrets de 
casa nostra, al segle XVI, com a intercessor davant els estralls 
i mortaldat causats per la pesta. 
 
Molts altres màrtirs de l’Església 
No va ser ell tot sol que va perdre la vida per defensar la fe en Jesucrist. Durant els 
tres primers segles foren molts els creients que van morir màrtirs.  
Això ens hauria de commoure i ens hauria d’ajudar a reflexionar: com és la meva fe 
en Jesucrist?; i jo, fins on estaria disposat a arribar per defensar-la? 
Al llarg de tota la història i en molt diversos indrets hi ha hagut persones que han 
dedicat la seva vida a viure la fe cristiana sacrificant la seva pròpia vida.  
 
També avui i aquí 
No cal anar molt lluny. Hi ha persones grans de la nostra comarca que encara 
mantenen ben viva la memòria d’alguns dels màrtirs de la guerra civil, que van 
donar la vida el segle passat a casa nostra pel sol fet de creure en Jesucrist. 
Avui, que ens arriben notícies de tot arreu, sabem prou bé que hi ha molts indrets 
on portar el nom de cristià és sinònim d’exclusió, de clandestinitat i de martiri. 
 
Un altre tipus de martiri actual 
I, fins i tot avui dia, entre nosaltres, manifestar públicament la nostra fe en Jesucrist 
sovint fa vergonya, per por que els altres et titllin d’antiquat. No està de moda. Ens 
resulta més fàcil deixar-nos portar pel corrent; però aquesta pot ser una actitud 
superficial que, a més, ens deixa en la ignorància dels autèntics valors de la fe 
cristiana. Necessitem formar-nos. 
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També avui val la pena jugar-se-la i de-
fensar la fe en Jesucrist fins al martiri, 
tant si es tracta d’un martiri incruent 
com si, arribat el cas, es tractava d’un 
martiri cruent, com li va passar al ma-
teix Jesús. 
 
Defensar l’amor 
Defensar la fe en Jesucrist és defensar 
la manifestació de l’Amor de Déu en la 
nostra humanitat. I això no es fa amb 
arguments, sinó amb fets, al preu que 
sigui. L’amor no es compra ni es ven, 
però sovint va acompanyat del sacrifici 
d’un mateix, ja que cerca sempre el bé 
de l’altre.  
L’amor és el tresor més gran que tots 
portem dins del nostre cor; és com una 
llavor que necessita germinar, créixer i 
donar fruits. Cal protegir-lo i defensar-
lo, costi el que costi. 
 
Ser agraïts 
Siguem, doncs, agraïts a sant Sebastià 
i a tots els sants i santes que al llarg de 
la història han fet seva i han defensat la 
fe cristiana. Gràcies a ells, aquesta fe 
en Jesucrist ha arribat a nosaltres. I no 
tinguem por de portar també nosaltres 
ben alta la bandera de la nostra fe 
perquè molts d’altres puguin conèixer i 
viure el vertader Amor, la Bona Nova de 
l’Evangeli. 

Mn. Manel Serradell 
 
 

I N F O R M A C I O N S 
 

  DEFUNCIONS 

 Durant el mes de desembre tingueren lloc les exèquies de: 
  

-  Maria Ferrón Salvador 3.12.2018   El Pont de Suert - Malpàs 
-  Antonio Gràcia Abril  3.12.2018 El Pont de Suert 
-  José Palacín Garcia            6.12.2018 Vilaller 
-  José Porté Saura          23.12.2018 El Pont de Suert 
 

 INTENCIONS DEL SANT PARE PER AL MES GENER 
Joves a l’escola de Maria. Pels joves, especialment els d’Amèrica Llatina, perquè, seguint 
l’exemple de Maria, responguin a la crida del Senyor per comunicar l’alegria de l’Evangeli 
al món. 

 

Biografia de sant Sebastià 
 

Sebastià, fill d’una família militar i noble, nasqué a 

Narbona, però s’educà a Milà. Va arribar a ser capità de 

la primera cort de la Guàrdia Pretoriana. Era respectat 

per tots i apreciat per l’Emperador, que desconeixia la 

seva qualitat de cristià. Complia amb la disciplina 

militar, però no participava en els sacrificis idolàtrics. 

A més, com a bon cristià, feia apostolat entre els seus 

companys, visitava i animava els cristians empresonats 

a causa de Crist. Aquesta situació no podia durar molt, i 

fou denunciat a l’emperador Maximí (emperador romà 

els anys 235-238), el qual l’obligà a escollir entre ser 

soldat seu o seguir Jesucrist. 
 

El sant escollí la milícia de Crist; l’Emperador, des-

denyat, l’amenaçà de mort, però sant Sebastià es 

mantingué ferm en la seva fe. Enfurismat, Maximí, el 

condemnà a morir assagetat: els soldats de l’Emperador 

el portaren a l’estadi, el despullaren, el lligaren a un 

pal,  li llançaren una pluja de sagetes i cregueren que ja 

estava mort. Però els seus amics, que estaven a l’aguait, 

s’hi atansaren i, en adonar-se que encara era viu, se 

l’endugueren a casa d’una noble cristiana romana, que 

es deia Irene, la qual el tingué amagat a casa seva i li 

curà les ferides fins que es va refer. 
 

Els seus amics li aconsellaren que marxés de Roma, 

però el sant s’hi negà rotundament, perquè el seu cor, 

ardorós de l’amor de Crist, no li permetia deixar de 

continuar anunciant el seu Senyor. Es presentà amb 

valentia davant de l’Emperador, que es desconcertà 

perquè creia que havia mort, i el sant li va retreure que 

perseguís els cristians. Maximí va manar que l’asso-

tessin fins a morir, i els soldats aquesta vegada se 

n’asseguraren, compliren sense errors la missió i des-

prés tiraren el seu cos en un fangar. Els cristians el 

recolliren i el van enterrar a la Via Apia, en la famosa 

catacumba que porta el nom de Sant Sebastià. 
 

El culte a sant Sebastià és molt antic; és invocat contra 

la pesta i contra els enemics de la religió. També és 

anomenat l’Apol·lo cristià pel fet que és un dels sants 

més reproduïts per l’art en general. 
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 INTENCIONS DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL PER AL MES GENER 
Per la unitat de tots els creients en Crist, perquè arribi aviat el dia en què les esglésies i 
comunitats eclesials siguem u com el Senyor ho vol. 
 
 

AGENDA PASTORAL DE GENER 
 

DATA ACTIVITAT LLOC I HORA 

01 
Solemnitat de la Maternitat de la Verge 

Maria 

Vilaller: 11:00 
El Pont de Suert: 12:00 

Llesp: 13:30 

03 Reunió d’Arxiprestat Benavarre: 10:00 

05 
Missa de la Vigília del Reis 

Solemnitat de l’Epifania del Senyor 
 El  Pont de Suert: 

 18:00 

06 
Missa de Reis 

Solemnitat de l’Epifania del Senyor 

Vilaller: 11:00 
El Pont de Suert: 12:00 

Areny: 13:30 

13 Missa dominical Areny: 13:30 

17 Sant Antoni Abat 
Areny: 11:00 

Vilaller (ermita): 12:30 

16,17,18 Missa del Triduum de Sant Sebastià El Pont de Suert: 19:00 

19 Missa de Sant Sebastià 
Ermita de Riupedrós 

17:00 

19 

Confessions 
(Celebració comunitària) 

 
Missa de la Vigília 

Solemnitat de Sant Sebastià 

Pont de Suert 
(19:00 a 19:45) 

 
20:00 

20 

Solemnitat de Sant Sebastià 
Confessions 

Missa i processó pel carrers del poble: 
altar al carrer Sant Aventí 

10:00 
11:00 

21 
Missa pels confrares difunts 

del darrer any 
El Pont de Suert 

12:00 

23 Missa a la Residència  El Pont de Suert: 11.30 

25 Visita als pobles. Eucaristia  Castellars: 20:00 

27 Missa dominical Areny: 13:30 

28 Visita als pobles. Eucaristia Sentís: 13:00 
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J O R N A D A   M U N D I A L   D E   L A   J O V E N T U T 
 

La XXXIV edició de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) de l’Església catòlica tindrà lloc a 

Panamà del 22 al 27 de gener de 2019 i comptarà amb la presència del Papa Francesc. 

És la tercera JMJ que es farà a Amèrica Llatina, després de Buenos Aires (1987) i Río de 

Janeiro (2013). 

El Papa Francesc, d’ençà que a Cracòvia el 31 de juliol de l’any 2016 va fer l’anunci que 

Panamà seria la nova seu de la JMJ, ha anat animant en diverses ocasions els joves a participar 

en la JMJ que se celebrarà a finals d’aquest mes de gener a Panamà. 

El lema d’aquesta JMJ és la resposta de la Verge Maria a la crida de Déu: «Heus ací l’esclava 

del Senyor; que es faci en mi segons la teva paraula» (Lc 1,38). 

 

 

 
 

Joves a l’escola de Maria 
 

El Papa Francesc ens demana que aquest mes de gener, en què se celebra la JMJ a 

Panamà, preguem pels joves, especialment pels d’Amèrica Llatina, perquè, seguint 

l’exemple de Maria, responguin a la crida del Senyor per comunicar l’alegria de 

l’Evangeli al món. 

Joseret, de tots estimat 
 

Joseret, estimat per tot el poble;  També nosaltres, mentre som ací, 

davant del teu comiat, ens adonem  amb penes i treballs, plantem llavors, 

com n’és de gran i fort el servei noble, collides frec a frec tot fent camí 

forjat en sofriment i a tot terreny.  quan feies un somriure al teu entorn. 
 

Aquest teu tarannà, obert i alegre,  Gràcies et donem i alcem bandera 

ens convida a no doldre la partença,   de pau i de concòrdia, ben alta. 

sabent que dalt del cel gaudeixes sempre Servint amb bonhomia prop dels febles, 

amb tants que ja assoliren vida eterna. amatents, mantindrem la teva flama. 
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