
 

 

DIUMENGE VINENT: 2n. aniversari litúrgic de la Dedicació 
de l’Església de Sant Josep 

11,00 h: Missa presidida pel Sr. Bisbe Agustí 
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Diumenge de Pasqua de Resurrecció.     4 D’ABRIL DE 2021. Nº 14 
 

LA JOIA DE LA RESURRECCIÓ 
 

Hem arribat a la Pasqua, un any més. En un context de cansament per 
la durada de la pandèmia. I encara amb el perill d’una nova onada. S’han 
omplert de gent platges i parcs i rambles. Les carreteres han tornat a 
presentar aquelles cues de cotxes que feia temps no es veien... Tot 
indica que hi ha ganes de sortir, d’escampar la boira, de passejar i 
canviar una mica de la rutina a què ens ha portat la pandèmia. 
No obstant, el perill encara hi és, els hospitals i les UCIS estan plens,  i 
no podem de cap manera pensar que la batalla està guanyada. 
Però jo avui no vull parlar d’això. En tot cas només pretenia posar un 
marc que contrasti amb l’alegria que els cristians vivim amb la Pasqua. 
Una cosa no treu l’altra, ans el contrari: una realitat il·lumina l’altra. 
Perquè no sigui una joia evasiva, allunyada de la realitat, que no toca 
de peus a terra. Perquè no sigui el sofriment una desesperació on no hi 
brilli l’esperança, perquè la pandèmia no s’ho mengi tot, perquè suri per 
sobre aquella alegria que “mai ningú no ens podrà prendre”. 
El Papa Francesc, en els primers temps del seu pontificat, ens va deixar 
una exhortació apostòlica que és tot un programa de vida que proposa 
per a tota l’Església:  “la joia de l’Evangeli”. La trobo molt adient par ara 
que celebrem la Pasqua, perquè aquesta és la font de l’alegria cristiana. 
Comença així: “La Joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels 
qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell són alliberats 
del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist 
sempre neix i reneix la joia”. I diu més endavant: “el gran risc del món 
actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de consum, és una 
tristesa individualista que brota del cor còmode i avar, de la recerca 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 3.- DISSABTE SANT . Beata Guiomar 
 

Vespre (festiva), 20 h. : SOLEMNE VETLLA PASQUAL 
 Esposos Pere Cerdà i Maria Herrero. /  

Família Torredemer Roig./ 
 Família Reverter Margarit. 
 

Diumenge dia 4.- DIUMENGE DE PASQUA DE RESURRECCIÓ. Sant Benet de 
Palerm, franciscà 
9 h.-  Vicenç Ferrés 
12:30 h.- Esposos Agustí i Montserrat. 
 
Dilluns dia 5.- Sant Vicent Ferrer, prevere dominicà, de València. Santa 
Emília, verge i màrtir. 
Vespre, 20 h.- Missa, dilluns de l’Octava de Pasqua. 
 

Dimarts dia 6.- Sant Marcel·lí, màrtir. Sant Guillem, abat.  
Matí, 9 h.- Cisco Marco, Pere Pujadas 
Vespre, 20 h.-  Celebració Paraula i Comunió 
 

Dimecres dia 7.- Sant Joan Baptista de La Salle, prevere fundador. 
Matí, 9 h.-  Acció de gràcies 47 aniversari ordenació de prevere. 
Vespre, 20 h.- Acció de gràcies 47 aniversari ordenació de prevere. 
 

Dijous dia 8.- Sant Joan d’Organyà, monjo premonstratès.  
Matí, 9 h.- Missa 
Vespre, 20 h..- Celebració Paraula i Comunió 
 
Divendres dia 9.- Santa Maria de Cleofàs; Sant Marcel, bisbe. 
Matí, 9 h.- Intenció particular 
Vespre, 20 h.- Missa 
 

Dissabte dia 10.- Sant Ezequial, profeta. Sant Dimes, el bon lladre.  
 

Vespre (festiva), 20 h.-  Beat Pere Tarrés en acció de gràcies./ Teresina 
Baqués Ollé./ Dolores Prats i Josep Ferrés. 
 

Diumenge dia 11.- DIUMENGE II DE PASQUA. 
9 h.- Josep Martí Solanes Yherla (7è. aniversari). Vicenç Ferrés./ Carme 
Parés (13 aniv.) i espòs Vicenç 
12:30 h.- Víctor Hernando i Jaume Mompart. 
 

 



malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Quan la vida 
interior es tanca en els propis interessos, ja no hi ha espai per als altres, 
ja no hi entren els pobres, ja no s’hi acosta la veu de Déu, ja no s’hi 
gaudeix de la dolça joia del seu amor, ja no hi batega l’entusiasme de 
fer el bé. Els creients també corren aquest risc, cert i permanent. Molts 
hi cauen i es converteixen en éssers ressentits, queixosos, sense vida. 
Aquesta no és l’opció d’una vida digna i plena, aquest no és el desig de 
Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida en l’Esperit que brota del cor 
de Crist ressuscitat”. 
 Però el mateix papa Francesc diu: “reconec que la joia no es viu de la 
mateixa manera en totes les etapes i circumstàncies de la vida, a 
vegades molt dures. S’adapta i es transforma, i sempre resta almenys 
com un brot de llum que neix de la certesa personal de ser infinitament 
estimat, més enllà de tot. Comprenc les persones que tendeixen a la 
tristesa per les greus dificultats que ha de sofrir, però a poc a poc cal 
permetre que la joia de la fe comenci a desvetllar-se, com una secreta 
però ferma confiança, fins enmig de les pitjors angoixes”. 
Amb aquesta convicció us desitjo a tots els qui creieu en Crist ressuscitat 
que tingueu una molt bona Pasqua, plena de la joia de l’Evangeli. I que 
la sapiguem transmetre i expandir, i puguem també viure la dolça i 
confortadora joia d’evangelitzar. BONA PASQUA!!! 

Mn. Antoni Roca  
 

 
 

 DILLUNS DE PASQUA: Missa a les 8 de vespre. 
 

 UNA SETMANA SANTA DIFERENT PERÒ INTENSA 
Acabem de passar la Setmana Santa. Sense processons, ni 
benediccions, amb ritus retallats, amb tocs de queda que ens han 
fet celebrar de dia allò que tenia ple sentit fer-ho de nit... Però crec 
que malgrat tot ha estat una Setmana Santa intensa per aquells que 
així ho han volgut: s’han pogut seguir les celebracions parroquials a 
casa gràcies a la TV local: Gràcies! Les celebracions a la parròquia 
han estat vives i molt participades Tant misses, com vetlla, com 
Viacrucis, com pregàries: Gràcies! L’Exposició organitzada pels 
Portants del Sant Crist ha estat una iniciativa que ha sigut molt ben 
acollida i que ha merescut l’elogi de tots. Segur que ens ha fet valorar 
una tradició molt nostra i molt antiga que no voldríem que quedés 
només com una peça de museu, sinó com a quelcom que entronca 

amb el misteri central de la nostra fe: Moltes gràcies, Portants 
del Sant Crist!!!  
  

 ÚLTIM TRIMESTRE DE CATEQUESI 
Aquest dimarts comencen altra vegada les catequesis presencials, 
a poc més d’un mes de les Primeres Comunions. Animem els pares 
i infants a participar en les misses dominicals. També els joves de 
Confirmació els encoratgem a seguir les seves reunions dominicals. 

 
 

PASQUA EN TEMPS DE PANDÈMIA 

A diferència del que em passa altres vegades, avui m’he assegut davant 
l’ordinador sense saber sobre què parlaria. Bé, és clar, sabia que havia de 
parlar sobre la Pasqua, però no sabia què dir. He estat una estona fent-me 
preguntes de l’estil: es pot celebrar la Pasqua en plena pandèmia? Es pot 
viure l’alegria de la Pasqua amb mascaretes i a distància? 

De sobte m’he adonat que estava molt desencaminat en plantejar-me 
aquestes qüestions. En altres paraules, he comprès que, en el fons, les 
preguntes que m’estava formulant no són cristianes. Reflecteixen una visió 
de l’esperança que és més a prop de la ciència que de la fe. L’alegria sobre 
la que jo estava pensant (una alegria ben lícita i desitjable) té més a veure 
amb l’arribada de les vacunes que amb la celebració de la Pasqua de 
Resurrecció. 

 Per què ho dic? El que jo celebro com a cristià a la Pasqua no és que Jesús 
ens estalvia el dolor, sinó que ens ajuda a convertir-lo en alegria. No celebro 
que Jesús vingui a estalviar-nos el patiment i la mort, sinó que els 
converteix en font d’una nova vida. 

No es tracta, doncs, que calgui estar sense mascaretes i ben vacunats per 
poder celebrar l’alegria de la Pasqua cristiana. Ben al contrari, amb 
mascaretes i sense vacunes celebrem que el virus i la mort no tenen la 
darrera paraula a la nostra vida, que Déu és més fort que tot això. 

Com han fet sempre els pagesos, els cristians som capaços de veure el fruit 
en la llavor acabada de plantar, de veure la papallona en l’eruga que s’està 
transformant. Déu ha volgut que la Pasqua d’aquest any sigui per mi, amb 
mascaretes i amb distàncies, una oportunitat per celebrar que el que dona 
sentit i plenitud a la meva vida és més fort que allò que la pot amenaçar.  

Joan Ferrés Prats 
 


