
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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.-  Rosa Campmany Campmany.     
12:30h.- Primeres Comunions: Agustí Castells i Montserrat Roca. 
   Modest Giralt Gil. 
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. 
 

Dilluns dia 3.- Sant Carles Luanga i companys màrtirs. 
Vespre.- Acció de gràcies 30è aniversari matrimoni Vicenç i Sofia.                                  
 

Dimarts dia 4.- Santes Rut i Noemí, nora i sogra, segons la Bíblia. 
Matí.- Francesc Ribas i Asunció Aymerich. 
Vespre.- Montserrat Prat (7è. aniversari).                          
 

Dimecres dia 5.- Sant Bonifaci, bisbe i màrtir. 
Matí.- Enric Perals Aymerich.                                   
Vespre.- Francisca Vendrell (12è. aniversari) i espòs Lluís. 
   Jaume Caparà i Cardús (20è. aniversari).                                 
 

Dijous dia 6.- Sant Norbert, bisbe / Beat Josep Mª Peris, prevere i màrtir. 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Magí Canals i Maria Pi. 
 

Divendres dia 7.- Sant Robert, abat cistercenc. 
Matí.- Missa.                          
Vespre.- Missa.                  
 

Dissabte dia 8.- Sant Guillem, bisbe de York. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Miquel Reverter Mallol i Montserrat Estrada Coll. 
     Lola Duran (12è. aniversari) i espòs Francesc Esteve. 
     Josep Martí Solanes Yherla (natalici). 
     Pedro López Pérez (2n. aniversari).                                          
 

Diumenge dia 9.- DIUMENGE DE PENTECOSTA. 
9h.- Família Planas-Tuset. Difunts Font-Pastor              
12:30h.- Primera Comunió. Maria Cusi / Família Clajer-Mèlich i Ana Caño.      
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ /C.           2 DE JUNY DE 2019. Nº 22 
 

L’ASCENSIÓ I  
LA VINGUDA DE L’ESPERIT SANT 

 

Estem davant dues solemnitats seguides que coronen el temps de 
Pasqua. En l’Ascensió, avui, celebrem el Crist ressuscitat que “puja” al 
Pare com a plenitud de la resurrecció. Acomplerta la seva obra 
redemptora, torna al Pare, com a Fill de Déu. Des d’allí intercedeix per 
nosaltres i ens envia el Do de l’Esperit Sant. La vinguda de l’Esperit Sant 
que celebrarem diumenge vinent, corona la Pasqua i n’és el gran fruit. 

Aquests misteris salvadors tenen un efecte en els fidels. Comença el 
temps de l’Església, comença el temps del testimoni dels seguidors. Els 
apòstols són enviats i reben la força de l’Esperit Sant. Tenen un punt de 
referència: el Crist i les seves paraules. Tenen uns signes de la seva 
presència: els sagraments. Tenen la força de l’Esperit Sant. Neix 
l’Església. No surt com un bolet, sinó que és el fruit natural de la 
predicació de l’Evangeli. 

Una Església “en sortida” com li agrada dir al Papa, perquè ha rebut 
una missió: “cal predicar en nom de Jesús a tots els pobles”. Dies per 
renovar l’esperit missioner que hem rebut pel Baptisme. Cada cristià, tota 
l’Església, ha rebut l’encàrrec de la missió. ¿Potser estem instal·lats en 
l’Església, sense sentir el fibló de l’Evangeli? ¿Som com aquells que 
miraven cap al cel, mirant com Jesús se’n va i poca cosa fem per 
anunciar-lo vivent als germans? ¿Posem resistència a l’Esperit Sant que 
és foc i vent impetuós? ¿On són els cristians actius, plens del dinamisme 
de l’Esperit?  

Mn. Anton Roca 
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 SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
Aquesta tarda, a les 18 hores, el nostre Bisbe, Mons. Agustí Cortés, 
administrarà el sagrament de la Confirmació als joves: Andrea 
Hernández Bermúdez, Carla González Clajer, Juan García 
Horcajada, Judith Selfa Aymerich, Lluís Prats Lòpez i Lourdes Tebas 
Márquez. 
Agraïm l’acompanyament que aquests joves han tingut durant 
aquests dos cursos per part de Mn. Jordi Mondragon. A tots els 
felicitem i preguem per la seva perseverança en el camí de la fe i 
en el seu compromís eclesial. Als pares també la nostra 
enhorabona! 
 

 PRIMERES COMUNIONS 
DISSABTE, DIA 1: Laia Bajo Puig, Axel Bonacho Corbalán, Judith 
Burgos Casado, Nayara Carrasco Martínez, Laia Font Moliner, 
Naiara Guirado Corento, Mireia Gutiérrez Martínez, Julia Miño 
Pérez, Nathán Nava Suárez, Miquel Pérez Castellnou i András 
Torres Andrés 
DIUMENGE, DIA 2: José Palomino Figueira, Rafaela Rodríguez 
Encina, Alexia Ruiz González, Jan Ruiz González i Raquel Tapia 
Reverter. 
Que siguin ben feliços els nous convidats a la taula del Senyor! 
 

 BAPTISMES, AVUI, DIUMENGE  
Matí: Ainara Rozas Sánchez 
Tarda: Laia Selfa Aymerich  
L’Església de Déu us rep amb molta alegria! 
 

 UN ANY MÉS ANIREM A LOURDES 
Ho fem amb l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. La 
inscripció de malalts, voluntaris, pelegrins i joves ja ha començat. 
Horaris: dimecres i divendres, de 6 a 8 tarda. 
Peregrinació: del dijous, 27 de juny, al dilluns, 1 de juliol. Una gran 
experiència de fe i de caritat! Proveu-ho i apunteu-vos-hi! 
 

 FI DE CURS DE CATEQUESI 
Els cursos de catequesi acabaran dimarts vinent, amb una 
celebració a l’església i un petit pica-pica a la plaça. 

 VISITA AL CONJUNT MODERNISTA DE L’HOSPITAL DE 
SANT PAU DE BARCELONA: DISSABTE VINENT, DIA 8 
Sortida a les 10 del matí (La Vailet, costat del McDonald’s). Encara 
hi ha 10 places! 
 

VENIU, ESPERIT SANT! 
Veniu, oh Déu Esperit Sant, 
ompliu de llum el nostre cant, 
lliureu un do ben amorós 
al nostre cor creat per Vós. 

Vós sou el fort capdevanter, 
la benaurança, el foc, el bé, 
la font, l’amor, la caritat, 
l’oli suau de la bondat. 

    

 

EL FUTUR ÉS DE LES DONES... I DE L’EVANGELI 
 

Durant molts segles a la nostra cultura les dones han estat socialment 
invisibles. La historia de la humanitat es va escriure sense elles. 
Semblava que eren irrellevants, que no aportaven res significatiu. Ara, 
però, la historia és a punt d’escriure la revenja. El futur de la humanitat 
serà escrit per les dones. 

En el segle XVIII, en plena era industrial, les màquines van fer el 
primer pas per demostrar que els homes no feien falta. Fins a aquell 
moment els homes s’havien imposat a les dones perquè eren més forts 
que elles, i de sobte les màquines demostraven que eren més fortes que 
els homes. Les màquines feien millor que ells les feines físiques. 

Llavors els homes es van refugiar en les tasques de la ment. Es varen 
imposar a les dones perquè suposadament eren superiors en l’ús de la 
intel·ligència racional. També en aquest àmbit avui els estan guanyant 
les màquines. Els ordinadors són millors que els homes per a aquests 
tipus de feines. Les fan de manera molt més ràpida i eficient. 

En el futur, doncs, segons els experts, a les persones només ens 
quedaran les feines que tradicionalment han estat reservades a les 
dones, les que demanen intel·ligència emocional, empatia, connexió 
humana: les cures, l’educació, la infermeria, els treballs socials, l’atenció 
a la gent gran, la psicologia, els treballs socials... 

Analitzant aquesta nova situació des de la perspectiva de la fe, 
arribem a una conclusió paradoxal, perquè tradicionalment l’Església ha 
contribuït força a la invisibilització de la dona i, en canvi, resulta que els 
valors femenins són precisament els més evangèlics. 

En definitiva, per mi com a creient és important descobrir que els 
valors del futur són els valors femenins i, sobretot, que són els valors 
més evangèlics. 
 

Joan Ferrés i Prats 


