
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 18.- Sant Joan I, papa i màrtir. 
Matí.- 12:00h: Missa de Primeres Comunions. 
Vespre (festiva).- Genís Puig i Maria Mompart. 

   Emili Torras Falcó (5è. aniversari) i pares Emili i Júlia. 
                 Manuel Garcés.  Difunts Cooperativa Agrícola.                                         

 

Diumenge dia 19.- DIUMENGE V DE PASQUA. 
9h.- Missa.               
12:30h.- Joan Prats Escala. 
   Isidre Palau, Francesc Berenguer i esposa Rosa. 
   Família Gil i Bas (3r. aniversari).       
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 20.- Sant Baldiri, màrtir. 
Vespre.-  Antonio Pastor i Margarita Mayor.                                  
 

Dimarts dia 21.- Sant Cristòfor Magallanes, prevere i companys màrtirs. 
Matí.-  Jaume Vilà Llopart. 
Vespre.-  Federico Tabar Cusi.                       
 

Dimecres dia  22.- Santa Joaquima de Vedruna, religiosa i fundadora. 
Santa Rita de Casia. 
Matí.- Família Martí -Tuset . Joaquim Folqué Margalef.                              
Vespre.-  Acció de gràcies a Santa Rita.                               
 

Dijous dia 23.- Sant Desideri, bisbe i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 24.- Maria Auxiliadora i altres advocacions.  
Matí.- Missa.                      
Vespre.-  Joan Costa Ubach / Ramon Badosa (25 aniversari) i esposa 
Pepeta Castells / Paco Romero Cabrera.              
 

Dissabte dia 25.- Sant Beda el Venerable, prevere i doctor de l’Església.  
Matí: 12:30h.- Noces d’Or Joan Sala-Mª Teresa Sánchez. 
Tarda: 17h.- Primeres Comunions. 
Vespre (festiva).-  Miquel Siñol (9è. aniv.) i esposa Lola, fill Hermenegild i 
neboda Núria.                                           
 

Diumenge dia 26.- DIUMENGE VI DE PASQUA. 
9h.- Miquel Via i esposa Dolors i Joan Saperas i esposa Benita.                
12:30h.-    Esposos  Isidre Prats i Maria Almirall.   
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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EUCARÍSTIQUES 
 

Hem començat les Primeres Comunions. En podríem parlar des de 
molts vessants: teològic, litúrgic, pastoral… però també des del vessant 
poètic. Avui en presentem un molt petit recull. Reconeixereu poesies que 
es posaven en les estampes de Primera Comunió o es cantaven a 
l’església. 

 

Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, 17 de maig del 1845– 
Vallvidrera, 10 de juny del 1902), prevere, és un dels més grans poetes 
que han donat les lletres catalanes, i el màxim exponent de la 
Renaixença. El bisbe Josep Torras i Bages el va qualificar de Príncep dels 
poetes catalans. La seva obra és en gran part de temàtica religiosa i sota 
el nom d’Eucarístiques aplega un extens recull de poesia centrada en 
l’Eucaristia. En recollim dues poesies, d’una gran finor espiritual, 
senzillesa, profunditat i a la vegada bellesa. 

 

C À N T I C:   
 
 
 
 
 
 

 
Mon ànima us crida,  
ferida d’amor. 
Jesús de ma vida,  
veniu a mon cor.  
 

A vostra presència  
postrat me teniu; 
veu de la innocència,  
Jesuset, veniu. 
 

 
 

Morint vos espera  
lo pobre cor meu 
sol de primavera,  
no el retornareu? 
 

¡Ja el sagrari s’obre,  
ja en mon pit entrau!... 
¡De casa tan pobra 
 feu’s-en un palau! 
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RAIMS I ESPIGUES: 
 

  Lo bon Jesuset 
  se’n puja a la vinya. 
  Doncs què en portarà? 
  Doncs què en portaria? 
  Ne porta un raïm 
  que sua sang viva. 
 

  Lo bon Jesuset 
  va a la coromina. 
  Doncs, què en collirà? 
  Doncs què en colliria? 

  
   

  Hi seguen lo blat, 
  ne cull una espiga. 

 

  Prop de Natzaret 
  lo troba Maria 
  -¿Què em porteu, Amor, 
  fillet de ma vida? 
 

  Mon amor no té 
  penyora més fina: 
  vos porto el pa i vi 
  de l’Eucaristia. 

 

 

 
 

 DIA 18 DE MAIG: HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ   
MATÍ: Joan Boltà Cuadrado, Paula Campos Chaparro, Blanca Madrid 
Pertiñez, Ana Mayós Ruiz i Paula Romero López 
 

 TROBADA SEMINARI MENOR A LA NOSTRA PARRÒQUIA 
Diumenge vinent, 26 de maig, tindrem la companyia dels 
adolescents que participen de l’experiència del Seminari Menor en 
Família i del Grup Samuel que s’organitza des del Seminari Menor 
del Seminari Conciliar de Barcelona, acompanyats pel seus 
formadors. En aquesta trobada, participaran amb tota la comunitat 
cristiana de la missa de les 12:30h, compartiran el dinar i moments 
de convivència per a compartir la fe i l’amistat. Ens alegrem molt 
que vulguin compartir amb nosaltres aquesta trobada! 
 

 BAPTISMES: ENHORABONA PEL DO DE LA FE! 
Dia 18: Olaya y Daray Zamora Catalán 
Dia 19: Mario Flores García. 

 

 SORTIDA AL CONJUNT MODERNISTA DE L’HOSPITAL DE 
SANT PAU. Dissabte, 8 de juny. Sortida a les 10h. de La Vailet (Mc 
Donald’s). Encara hi ha places. Autocar, visita guiada i dinar al 
restaurant Mussol (C/ Aragó): 40 €. Apunteu-vos-hi! 
 

 NOCES D’OR MATRIMONIALS: Felicitem en Joan Sala i Mª 
Teresa Sánchez que dissabte vinent celebraran el 50è. aniversari del 
seu matrimoni. Enhorabona i per molts anys! 

 

 ECONOMIA PARROQUIAL 
El Consell d’assumptes econòmics es reuní dilluns passat. Repassàrem 
la marxa de l’any, de gener a maig. Tenint en compte que estem pagant 
el préstec contret de fa anys i el darrer amb motiu dels nous lavabos 
que en total puja 11.891,86 € anuals, tenint en compte que molt sovint 
hi ha col·lectes extraordinàries que no es queden a la parròquia sinó 
que van a d’altres destins (Domund, Germanor, Càritas, etc.) amb un 
total de l’any passat de 7.042,00 €, tenint en compte el manteniment 
del temple, la rectoria, el Casal parroquial, tenint en compte que la 
quota de Germanor que aportem cada mes al bisbat és de 1.550 €... 
resulta que tenim un promig de 1.200€. de dèficit mensual. Les causes? 
Les sabem tots. Les solucions? Que cada mes surtin dels fidels 1.200 € 
més. Què vol dir? 
Que cada família (50 famílies -no dic cada persona-) aporti, si pot, 20 
€ més (5 euros més cada diumenge). Provem-ho! Siguem solidaris!  

 

 

LA VIDA I LA MORT 
 

Llegeixo a un diari que al Japó hi ha un bar singular, molt original. Està 
situat a l’est de Tokio i ofereix als seus clients un producte sorprenent: taüts. 
El que el fa encara més singular aquest bar és que els taüts no són per quan 
el client hagi mort sinó per quan està viu.  

El servei al client consisteix a oferir-li l’oportunitat que faci de manera 
conscient l’experiència que algun dia tots farem sense consciència. Els 
clients paguen per poder estar-se cinc minuts a l’interior d’un fèretre, en el 
marc d’una reflexió sobre la mort.       

La notícia m’ha recordat que, quan érem petits, als salesians, una 
vegada al mes fèiem el que es deia Ejercicio de la buena muerte. Era una 
meditació bastant llarga en la que s’evocava -de manera una mica 
truculenta, és veritat- el moment en el que seríem en el llit de mort.  

Em resulta curiós adonar-me que de vegades, a les trobades amb 
companys de l’època, criticàvem aquella experiència -dient que era macabra 
i passada de moda-i ara a algú se li hagi acudit convertir-la en un negoci. I 
si funciona com a negoci és perquè hi ha gent que sent la necessitat de fer 
aquesta experiència. 

Algú va dir que la mort és com el verb que les llengües germàniques 
col·loquen al final de la frase i que dona sentit a tot. Vist així, reflexionar 
sobre la mort és la millor manera de viure la vida amb més plenitud i 
consciència. I això val per tothom, però encara més per als cristians.  

Efectivament, el nucli central de la nostra fe és l’experiència pasqual, i 
aquesta experiència és un pack que inclou la vida i la mort. Només podem 
donar sentit ple a la nostra vida assumint la mort, fent-la conscient. 
 

Joan Ferrés i Prats 


