
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
DISSABTE SANT, dia 31.- Sant Amós, profeta i St. Benjamí diaca i màrtir. 

• NIT, A LES 22h.- SOLEMNE VETLLA PASQUAL. 
Agustí Castells i Montserrat Roca. 
Família Reverter – Margarit.  
Lluís Bosch Vendrell i esposa Francisca. 
Plàcid Tres i esposa Dolores.                                            

 
DIUMENGE DE PASQUA, dia 1.- Sant Venanci, bisbe i màrtir. 
9h.- Missa 
12:30h.-  Víctor Hernando i Jaume Montpart.     
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns de Pasqua, dia  2.-Sant Francesc de Paola  
Vespre, a les 20h.-  Francesc Esteve i Lola Duran                                   
 

Dimarts dia 3.- Sant Nicetas, abat.  
Matí.- Missa. 
Vespre.-  Missa.                         
 

Dimecres dia  4.- Sant Benet de Palerm, franciscà  
Matí.- Missa.                                 
Vespre.-  Francesc Munné Rigol.                             
 

Dijous dia 5.- Sant Vicenç Ferrer, dominic.  
Matí.- Enric Perals Aymerich. 
Vespre.- Cisco Marco Nicolau. 
 
Divendres dia 6.- Sant Guillem, abat.  
Matí.-  Missa.                        
Vespre.-  Missa.                 
 

Dissabte dia 7.- Sant Joan Baptista de la Salle.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-     Anna Ferrés (5è. aniv) i pares Julià i Isabel. 
                                    Difunts família Torredemer Roig. 
                                    Acció de gràcies per 44 aniv. ordenació sacerdotal.                                       
 
Diumenge dia 8.- II  DE PASQUA, O DE LA DIVINA MISERICÒRDIA. 
9h.-  Maria Dolores Belmonte Abad (1 mes).  
         Carme Parés (10è. aniversari) i esapòs Vicenç.                             
12:30h.- Jaume Sàbat-Leonor Font i fill Lluís. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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“ENS DOL MOLT…” 
 

Així comença la comunicació del President de la Conferència Episcopal 
Tarraconense: “ens dol molt la situació dels empresonaments, que fa 
més difícil un futur en convivencia”. 

També el nostre bisbe, Mons. Agustí Cortès, ha comunicat que, més 
enllà de la decisió judicial, hom lamenta la situació d’un nou obstacle a 
la solució dialogada i pacífica del conflicte que viu avui Catalunya. 

També el P. Abat de Montserrat ha emès un comunicat en aquesta 
direcció… 

I tot això abans que se sabés la notícia de la detenció del President de 
la Generalitat, destituït pel govern espanyol, Carles Puigdemont. Aquest 
fet ha portat un agreujament de la situació, amb molta gent al carrer 
manifestant l’enuig i la protesta i produint-se enfrontaments tot i la crida 
a la calma… 

I, malgrat tot, hem procurat viure la Setmana Santa tan bé com hem 
pogut. Som concients que entre la feligresia hi ha diverses maneres de 
pensar i de veure les coses. Tothom s’hi ha de sentir bé a la parròquia i 
comprendre que estem davant d’una situació política que demana diàleg 
i respecte. D’altra banda, la Pasqua de Jesús, que és misteri de dolor i 
de glòria, sempre és reconfortant poder-la celebrar: la passió i la mort 
de Jesús il·luminen els nostres sofriments, ens ajuden a viure tants 
moments de Getsemaní que té la nostra vida. I la resurrecció de Crist 
renova la nostra esperança i ens fa treballar per una vida nova en la 
germanor i la construcció d’un poble en pau. BONA PASQUA! 
 

Mn. Anton Roca 
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 DILUNS DE PASQUA 
Missa a les 20 hores. 
 

 EL COL·LEGI SANT VICENÇ ESTÀ DE FESTA! 
El diumenge, 15 d’abril, celebrarà el 25è. aniversari de l’escola 
nova, la qual fou inaugurada el 13 de setembre de 1992. Per 
aquest motiu celebraran aquesta jornada amb diverses activitats: 
S’uniran a la celebració de l’Eucaristia dominical de la parròquia a 
les 12:30h. Després hi haurà la inauguració d’una placa 
commemorativa, i a continuació, a 2/4 de tres, un dinar popular 
(tiquet: 6 €). Abans de la missa, a les 10 h. hi haurà jocs per la 
mainada al pati de l’escola. 
Desitgem que aquesta escola, sempre vinculada a la parròquia i 
amb inspiració cristiana, pugui continuar avançant amb el seu 
carisme propi i donant molt de fruit a favor dels seus alumnes i del 
nostre poble. PER MOLTS ANYS!   

 

 HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES:  
DIADA DE GERMANOR A VILADECANS 
Serà el diumenge, 15 d’abril, a la parròquia de Sant Joan de 
Viladecans. L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes arrelada 
en pobles i ciutats de les nostres diòcesis consta de diverses 
Delegacions. Enguany és la de Viladecans l’encarregada 
d’organitzar i acollir la Trobada. Comença amb l’esmorzar. La 
missa, a les 12h. serà presidida pel nostre Bisbe. Després actuació 
dels castellers, gegants i capgrossos. Acabarà amb el dinar de 
germanor al Cúbic. 
Així ens anem preparant per la propera Romeria dels malalts a 
Lourdes, que es va acostant: del 28 de juny al 2 de juliol.  
 

 SORTIDA ARXIPRESTAL AL SANTUARI DEL MIRACLE: 
DIMARTS, 1 DE MAIG. 

Ja ha començat la inscripció (ja en som 29 persones) per participar 
en la sortida arxiprestal d’enguany, al Miracle i a Solsona. Esmorzar, 
dinar i viatge: 42 €. Visita al Santuari del , amb la celebració de 
l’Eucaristia allí, participada per tots els pobles de l’arxiprestat. Temps 
lliure per passejar. L’esmorzar i el dinar tindrà lloc a l’hotel-
restaurant Can Puig, a 5 Km. De Solsona. Amb un bon menú i una 

bona sobretaula. Després visitarem la catedral de Solsona, on hi 
serem rebuts pel bisbe d’allí, Mons. Xavier Novell.  

 

 CAP A PORTUGAL!!!   DEL 20 AL 24 D’AGOST. 
Ja han començat les primeres inscripcions. Si arribem a ser 40, el 
preu surt a 1.055€. amb guia des de Barcelona. L’agència de viatges 
és Ruth Travel. Els interessats poden recollir tota la informació del 
viatge, així com la butlleta d’inscripció. Cal abonar paga i senyal 
abans del 13 d’abril. 

    
 

LA CIÈNCIA ENS CONVIDA A LA PASQUA 
 

Fa uns dies, a la feina, vaig accedir a unes lectures que em van fer 
pensar en la meva fe. Eren entorn a nous descobriments sobre el 
funcionament del cervell humà. Durant segles s’havia pensat que el 
cervell es formava en els primers anys de la vida i que, una vegada 
passada la joventut, ja com a adults, començava un lent declivi.  

 

Una dita significativa en l’àmbit de l’educació feia així: “El que no va 
aprendre el Joanet ja no ho podrà aprendre el Joanot”. Segons les 
creences arrelades durant tots aquells segles, després de la joventut les 
neurones cerebrals no feien altra cosa que envellir, anar morint, anar-se 
apagant.  

És veritat que en el cervell humà de les persones adultes van morint 
neurones, però també ho és que en neixen contínuament de noves. Avui 
sabem que el cervell humà no és una estructura fixa, sòlida i immutable, 
sinó més aviat plàstica i flexible, una estructura que es va transformant 
i regenerant contínuament, sense límit d’edat. 

 

Qualsevol activitat que fem a la vida, a qualsevol edat, contribueix a 
modificar el nostre cervell. Una persona de 80 anys pot millorar la seva 
memòria com quan en tenia 50. El cervell humà es pot curar a ell mateix. 
Tot això és esperançador en tots sentits, també des del punt de vista de 
la fe, perquè vol dir –agermanant la ciència i la fe- que sempre som a 
temps de canviar, que sempre ens podem convertir, que sempre podem 
començar una vida nova. És a dir, que la Pasqua és possible. 
 

Aquests descobriments no ens haurien d’estranyar als cristians, 
perquè el Déu de la Pasqua és el mateix Déu de la Creació. La bona nova 
per als creients és que Déu creador ens ha fet de tal manera que puguem 
canviar, i aquest és el primer gran regal. El segon és que alhora ens ha 
donat en Jesús un exemple i una força perquè canviem.  

 

Joan Ferrés i Prats 


