
 

 

INTENCIONS DE PREGÀRIA EN LES 
MISSES 

 
Dissabte dia 14.- Sant Tiburci, màrtir. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Engràcia Sagristà i espòs Miquel.  
 

Diumenge dia 15.- III DE PASQUA.  
9h.- Família Planas-Tuset. 
    Miquel Belmonte Mezquita (4t. aniversari). 
        Josep M.  Aymerich Costa. 
12:30h.- Difunts mestres, alumnes, treballadors, membres promotors, 
                responsables i col·laboradors del Col·legi Sant Vicenç.  
                Jaume Vilà i pares.  
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns  dia  16.- Santa Engràcia, verge i Sant Toribi de Lièbana. 
Vespre.- Esposos Patrocínia i Ramon.                                      
 

Dimarts dia 17.- Sants Elies, Pau i Isidor, monjos i màrtirs a Còrdova.  
Matí.- Missa. 
Vespre.-  Martí Ferrés Fortuny (2n. aniv.).                   
 

Dimecres dia  18.- Sant Eleuteri. 
Matí.- Missa.                              
Vespre.-  José Sánchez González i Ana Mª Sánchez Vázquez.                             
 

Dijous dia 19.- Sant Lleó IX, papa.  
Matí.- En acció de gràcies pels 58 aniv. casament de Jordi i Montserrat. 
Vespre.- A Sant Antoni Abat. 
 

Divendres dia 20.- Sant Sulpici, màrtir.  
Matí.- Missa.                      
Vespre.-   Antonio Pastor i esposa Margarita Mayor.                
 

Dissabte dia 21.- Sant Anselm, abat i bisbe. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-  Engràcia Sagristà, Antonio Martínez (capelletes de 
Maria Auxiliadora).                                        
 

Diumenge dia 22.- DIUMENGE IV DE PASQUA. Sant Caius.  
9h.-  Difunts fanília Martí Tuset. 
12:30h.- Isidre Prats. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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CRIDATS A UNA VIDA NOVA: ULLS  NOUS 
 

 
 
 
 

 Per la fe en Crist ressuscitat som cridats a una vida nova. Però, ¿com 
concretem aquesta transformació del nostre ésser a la llum de la 
resurrecció? Avui parlem  d’ ”ulls nous”. Sí, la Pasqua ens dóna una mirada 
nova, però en quin sentit? 
 Els nostres “ulls”, sotmesos a la vellesa i cansament del pecat, poden 
estar molt malalts; Llavors només veuen les aparences, solament es fixen 
en allò que ens interessa. És allò que diu el profeta Jeremies: “Els teus 
ulls i el teu cor només busquen el teu propi interès” (Jr. 22, 17). 
 L’ home “pasqual” necessita no només ulls nets, sinó ulls nous, com 
Saule quan caigué del cavall. Ulls nous per a veure Déu. Ulls nous per a 
veure els germans com els veia Crist, amb la seva força i tendresa. Ulls 
nous i oberts –que no estan tancats en ells mateixos- per a veure els qui 
carreguen amb les injustícies i els sofriments del món en cada època de 
la història i en cada poble, sabent que justament en ells hi ha la presència 
de Crist. 
 Així, “veure” amb Crist ressuscitat és mirar el món i les persones des 
de l’amor, des de la misericòrdia, des de la veritat. Veure les injustícies, 
el dolor, i també els goigs, per a compartir-los amb ells. I també veure 
tot això ens ben disposa per a actuar a favor d’ells. 
 La resurrecció ens fa veure els miracles que passen cada dia. Cada 
Pasqua ens obre uns ulls nous. Ens obrim a una Llum més real que la dels 
ulls. I és que mirar sempre la tenebra és la pitjor de les cegueses. 
  

 

           Mn. Anton Roca, recollit de diversos textos  
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 CATEQUESI INFANTIL: DISSABTE 28 D’ABRIL A LA TARDA. 
TROBADA FAMILIAR PASQUAL AL MONESTIR DE SANT 
PONÇ DE CORBERA. 
Trobada de les catequesis de les parròquies de l’Arxiprestat, amb 
la participació de pares. Gimcana familiar i celebració pasqual, amb 
representació de l’Evangeli, piscolabis… Anada amb cotxes 
particulars. 
 

 DIA 1 DE MAIG: SORTIDA ARXIPRESTAL 
Tenim gairebé ple l’autocar per anar al Santuari de la Mare de Déu 
del Miracle, a Solsona. Però anirem apuntant amb la voluntat que 
tothom que vulgui venir ho pugui fer. La setmana vinent és encara 
hàbil per apuntar-se: 42 € cost del viatge, esmorzar i dinar. 
A l’entrada hi ha programes de l’excursió, amb detalls del menú, 
etc. Se sortirà de la Pl. De l’Ajuntament a les 7,30 h. del matí. 
 

 EXCURSIÓ A PRTUGAL, PELEGRINANT A FÀTIMA: DEL 20 
AL 24 D’AGOST. Preu: 1.055 € (grup mínim de 40 persones). 
Són ja més de 20 persones les apuntades, amb paga i senyal. Visita 
a Porto, Braga, Monestir de Batalha, Nazaré, Alcobaça, Sanuari 
de Fàtima i Lisboa. 
Són 5 dies, 4 nits, dues de les quals es dorm a Porto i dues a 
Fàtima. 
Agència de viatges: Ruth Travel. 
 

 TROBADA D’ESCOLANS: DISSABTE VINENT, DIA 21 
Tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, de 10 del matí a les 
3 de la tarda. Lema: “Caminant cap al TRESOR”. Que disfruteu!!! 

 

 “ENVIATS A DONAR FRUIT”. D’acord amb el lema del Pla pastoral 
diocesà presentem 3 xerrades sobre tres experiències de donar fruit. 
Seran al Casal, a les 9 del vespre. 
 

• Divendres, 20 d’abril:  
         testimonis de servei a missions (Roger Marco i Maria Palau) 

 

• Divendres, 4 de maig:  
         testimonis de servei als malalts (Oriol Sánchez i Elisabet Preixats) 
 

• Divendres, 11 de maig:  
testimonis de vida Consagrada en el camp social (Nines,  Ligia i 
Antonia, religioses a Sant Vicenç dels Horts). 

RECORDEU!! Aquest divendres, dia 20 d’abril, a les 9 
del vespre, al Casal Parroquial: 

 
 

“Testimonis de servei a Missions” 
Ponents: matrimoni Roger Marco i Maria Palau 

 

Experiència i vivències d’uns joves cristians al Tercer Món 
 

 
 

DEU-ME LA FE DELS MEUS PARES 
 

No sé per què, la meditació de l’Evangeli d’aquest cap de setmana 
m’ha fet pensar en aquesta vella cançó d’església. Pot ser perquè a 
l’Evangeli Jesús diu als deixebles que “cal predicar en nom d’ell a tots els 
pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats” i 
que “vosaltres en sou testimonis”. I resulta que els meus pares varen ser 
per mi els primers testimonis de la fe. 

La major part dels cristians, sobretot els més grans, ho som pel 
testimoni dels nostres pares. I, si no és així, tenim uns altres pares en la 
fe, unes altres persones el testimoni de les quals ens ha ajudat a 
descobrir i a experimentar la força alliberadora de Jesucrist. L’Evangeli 
m’ha fet pensar en tot això mirant al meu passat. I mirant al futur m’ha 
recordat que com a cristià jo també estic obligat a ser testimoni de Jesús, 
a ajudar a altres persones a descobrir-lo i a experimentar-lo. 

Com veieu, el que m’ha sorprès més de l’Evangeli d’aquest cap de 
setmana han estat las darreres línies, l’encàrrec de ser testimoni, la 
missió de predicar el nom de Jesús. Però en un segon moment,  en una 
segona lectura d’aquest fragment de l’Evangeli m’he adonat del que hi 
passava abans. Jesús diu als seus deixebles: “Mireu les meves mans i els 
meus peus, sóc jo mateix”. Els diu: “Palpeu-me i mireu bé”. I després 
menja amb ells.  

El que em suggereix tot això és que, per poder donar testimoni de 
Jesús, primer l’he d’haver descobert i l’he d’haver experimentat. He de 
fer experiència de fe per poder transmetre aquesta experiència. He 
d’experimentar el que és viure amb Jesús per poder ser-ne testimoni. 

En aquest moment, doncs, faig meva la pregària de la vella cançó: 
“Deu-me la fe dels meus pares!”. I hi afegeixo: “Ajudeu-me, malgrat les 
dificultats que això comporta avui, a ser pare de la fe d’altres persones!”. 
 

Joan Ferrés i Prats 


