
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 
Dissabte dia 25.- Sant Beda el Venerable, prevere i doctor de l’Església.  
Matí: 13:30h.- Noces d’Or Joan Sala-Mª Teresa Sánchez. 
Tarda: 17h.- Primeres Comunions. 
Vespre (festiva).- Miquel Siñol (9è. aniversari) 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. 
 

Dilluns dia 27.- Sant Agustí, bisbe de Canterbury. 
Vespre.- Encarna García Cuadrado.                                   
 

Dimarts dia 28.- Sant Just, bisbe d’Urgell. 
Matí.- Francisco Romero. 
Vespre.- Acció de gràcies 50è. aniversari Vicenç i Mª Dolors, i pels difunts 
de les seves famílies Siñol-Esteve.                         
 

Dimecres dia 29.- Sant Just, bisbe d’Urgell. 
Matí.- Missa.                                   
Vespre.- Esposos Josep i Miquela.                              
 

Dijous dia 30.- Sant Ferran, rei / Beat Pere Tarrés, prevere. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Pedro López Pérez (2n. aniversari). 
 
Divendres dia 31.- Visitació de la Verge Maria. 
Matí.- Acció de gràcies a Sant Pancràs.                      
Vespre.- Esposos Bienvenido i Mercedes.                
 

Dissabte dia 1.- Sant Justí, Pare de l’Església i màrtir.  
Matí: 12h.- Primeres Comunions. 
16h.- Missa 40è. aniversari Esplai Flor de Neu. 
Vespre (festiva).- Família Torredemer Roig. 

 Saturnino Belmonte Ibáñez (13è. aniversari). 
 
Diumenge dia 2.-SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR.  
9h.-  Missa.     
12:30h.- Primeres Comunions. Agustí Castells i Montserrat Roca.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
18h.- Missa amb el sagrament de la Confirmació i Baptisme, presidida per 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. 
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EUCARÍSTIQUES (i 2) 
 

Avui presentem un poema de Joan Baptista Muntada i Macau  
(1901-1997). Va néixer a Palau-saverdera, a l´Alt Empordà. El bell 
paisatge empordanès, de ben segur, li obrí a una edat molt jove els 
canals d´inspiració de la seva obra poètica.  

 

Les inquietuds polítiques i el sentiment patriòtic prengueren en ell 
carta de naturalesa. Candidat a les eleccions al Parlament de Catalunya 
el novembre de 1932, aconseguí una enorme popularitat: donà 
conferències, féu mítings, escrigué en capçaleres importants... 
Després d´un any d´exili, tornà a Catalunya. Visqué uns anys difícils, 
que fou capaç de superar gràcies a la seva enorme força interior. Amb 
motiu del Congrés Eucarístic Internacional, celebrat a Barcelona l´any 
1952, es rellançaria com a literat amb la publicació de la seva obra 
Eucaristia, un dels primers llibres de poesia religiosa publicats en 
català durant la postguerra. El primer exemplar fou lliurat al Sant Pare 
Pius XII. La dedicatòria que Muntada hi escriví deia: «Doneu-nos bisbes 
sants, pastats amb el fang de la nostra terra». 
 

Els últims anys els dedicà a escriure les seves memòries. Aquesta 
època coincideix amb una intensificació del seu doll poètic. Una 
composició seva fou premiada amb l´Englantina en els Jocs Florals de 
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Barcelona de l´any 1982.En la seva obra Eucaristia hi trobem aquests 
versos sobre la Comunió:  

 “Aquell que avui, combregant, 
baixa del Cel i s’atura 
en el teu cor, i somriu, 
i et parla i no saps què et diu, 
però en el pit t’hi sents un niu 
de joies que fan enveja. 
Que és bell aquest viure teu! 
avui, has rebut Déu”. 

 

 
 

 MISSA 40È ANIVERSARI ESPLAI FLOR DE NEU 
Tindrà lloc dissabte vinent, a les 16 hores, a l’església parroquial. 
La celebració serà presidida per Mn. Mateu, que en fou l’iniciador i 
el rector durant la major part del camí fet pel nostre esplai. 
L’acompanyarà Mn. Anton, l’actual rector. Una celebració que 
comptarà amb la participació de tota la família de l’esplai, des dels 
primers integrants fins als actuals: monitors, joves, infants i pares 
que han passat per l’esplai durant aquests quaranta anys. Per 
molts anys i per molts més seguint educant en el temps del lleure! 

 

 PRIMERES COMUNIONS 
DIA 25 DE MAIG, A LES 5 DE LA TARDA: Asier Almodóvar 
Hernández, Alba Alonso Muñoz, Mario Badía Fernández, Iván 
Fernández Figueras, Eva García Lozano, Sara Perales Sol, Nóe 
Rosell Jiménez, Biel Saperas Torrent, Bruna Siñol Medina. 
DIA 26 DE MAIG, A LES 12:30H: Kilian Viudez Antolí. 
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars d’Enrique Fernández Ghiara, que morí el 
passat dia 21, a l’edat de 78 anys. Que descansi en la pau del 
Senyor. 

 

 PREGÀRIA JOVE 
Avui diumenge, a les 19 hores, a la capella del Santíssim. Última 
pregària del curs a l’estil de Taizé, amb cants i textos compartint 
l’espera de la vinguda de l’Esperit Sant. 

 

 SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
Sis joves de la nostra parròquia rebran el Sagrament de la 
Confirmació. Se celebrarà diumenge vinent, dia 2 de juny, a les 6 
de la tarda. Avui diumenge, a les 8 de la tarda, reunió dels pares 
de Confirmació, a la rectoria. 

  

 

LA RIQUESA DE LA PREGÀRIA 
 

Fa dies, en una conversa informal sobre temes de fe, la meva filla 
gran em va preguntar com resava. Li vaig dir que habitualment no 
recorria a pregàries fetes i que en aquesta època de la meva vida 
m’estimava més convertir en pregària la meva situació personal de cada 
moment, posar-la davant Déu i deixant-me dur. 

La meva filla em va contestar que a ella li agradava més fer una 
pregària estructurada. Cada vegada que es posava davant Déu intentava 
que hi hagués presents quatre tipus de pregària: la d’acció de gràcies, 
la de penediment (de demanar perdó), la de petició pels altres i la de 
petició per a ella mateixa. 

Em va deixar pensatiu. I, a mida que li anava donant voltes, em va 
convèncer de la necessitat d’una certa estructura i varietat en la pregària. 
Penso que és bo convertir en pregària l’estat d’ànim del moment, de 
manera espontània, però ara també estic d’acord que una certa 
estructura em pot fer molt de bé. 

És bo que doni gràcies a Déu quan em sento feliç i sembla que tot em 
va bé, però també és bo fer-ho quan les coses van maldades i no faria 
res més que demanar. Obligar-me a donar gràcies en aquells moments 
m’ajuda a adonar-me que tinc molts motius per estar agraït, que Déu 
continua sent present a la meva vida fins i tot quan penso que no hi és. 

És bo que demani perdó quan sóc conscient que no he fet bé les 
coses, però obligar-me a fer-ho quan no em surt de manera espontània 
m’ajuda a prendre consciència que sempre hi ha aspectes en la meva 
vida que hauria de millorar. 

Obligar-me a resar pels altres de manera sistemàtica m’ajuda a fer-
me sensible a les seves necessitats. I obligar-me a resar per mi mateix 
m’ajuda a reconèixer que només amb la força de Déu puc arribar on jo 
sol no arribo. 

En definitiva, estic agraït a la meva filla perquè una pregària variada 
enriqueix la meva vida: estant a prop de Déu, estic més a prop dels altres 
i de mi mateix. 
 

Joan Ferrés i Prats 


