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Diumenge III de Pasqua.                          18 D’ABRIL DE 2021. Nº 16 
 

LA PASQUA: COMUNITAT I FIDELS 
 

 UNA COMUNITAT “PASQUAL”:  
Pasqua no significa tan sols un aniversari: “una primavera com 

aquesta fa poc més de dos mil anys ressuscità Jesús”. Celebrar la Pasqua 

és experimentar nosaltres, aquest any, com Jesús, el seu pas a la Nova 

Vida. 

Un cristià, i una família, i una parròquia, i una comunitat religiosa, 

cal que es deixin contagiar de l’energia i la vida del Ressuscitat. Caldria 

que se’ns notés que ens hem fet més pasquals pel dinamisme, per 

l’energia vital, pel desig de creure en tot el que és bo, per la decisió en 

que treballem per tal que al nostre entorn sigui en veritat una primavera 

espiritual, plens de l’Esperit del Ressuscitat. 

Pasqua ens urgeix a vèncer tota mena de mandra, a no mantenir-

nos estàtics, conformistes amb el que ja som o fem. En les celebracions 

litúrgiques, en la caritat fraterna, en les mil activitats d’una comunitat, 

en la visió més optimista i esperançada de la vida. 

Per això celebrem la Pasqua al llarg de cinquanta dies. La de Jesús 

–ja fa més de dos mil anys- en va ser la inauguració. Ara, al 2021, cal 

que es vagi convertint en la nostra Pasqua. 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 17.- Sant Anicet, papa i màrtir  
Vespre (festiva), 20 h.- Oleguer Boloix (1r aniv.) 
 
Diumenge dia 18.- DIUMENGE III DE PASQUA. Sant Eleuteri, màrtir 
9 h.- Missa 
12:30 h.- Isidre Prats i Maria Almirall; 
     Vicenç Ferrés; 
     Eleuteri Termes  
 
Dilluns dia 19.- Sant Lleó IX, papa. Sant Vicenç de Cotlliure, màrtir 
Vespre, 20 h.- Difunts Jordi i Montserrat. 61 anys de casament 
 
Dimarts dia 20.- Santa Agnès de Montepulciano. Sant Sulpici, 
màrtir  
Matí, 8 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Antonio Pastor, Margarita Mayor i Oleguer Boloix 
 
Dimecres dia 21.- Sant Anselm, bisbe de Canterbury. 
Matí, 8 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- Conxita Casas, Anton, Miquel i fills. 
 
Dijous dia 22.-  Sant Caius i sant Soter, papes i màrtirs.  
Matí, 8 h.-  Difunts família Martí Tuset 
Vespre, 20 h..- Celebració de la Paraula i Comunió 
 
Divendres dia 23.- Sant Jordi, màrtir, patró de Catalunya 
Matí, 8 h.- Missa 
Vespre, 20 h.- Jordi Parellada Giménez 
 
Dissabte dia 24.- Sant Fidel de Sigmaringen, prevere caputxí, màrtir  
Vespre (festiva), 20 h.- Montserrat Roig i espòs Joan. 
   Anna Ferrés i pares Júlia i Isabel. 
 
Diumenge dia 25.- DIUMENGE IV DE PASQUA. Sant Marc, 
evangelista. 
9 h.-  Miquel Via, esposa Dolors i filla Maria Rosa.  
           Joan Saperas i esposa Benita 
12:30 h.- Esposos Joan i Montserrat i filla Auxili. 
      Vicenç Ferrés. 
 

 



 UNS FIDELS “CONVOCATS I ENVIATS”: 
El Senyor ressuscitat ens convoca entorn d’Ell, i també ens envia. La 

Missa ens ho recorda: al començament de la Missa ens sentim 

convocats, al final de la Missa ens hauríem de considerar enviats. 

Venim de les nostres ocupacions, de les nostres cases, a la reunió 

dominical de la comunitat cristiana. Al final sortim d’aquesta reunió i 

tornem a la nostra història, a la nostra vida. 

Però aquesta celebració –aquests tres quarts d’hora- no és quelcom 

aïllat, que no té relació amb el que hem viscut abans i amb el que viurem 

després. Entrem a l’Eucaristia, “carregats amb la nostra vida” i en sortim 

amb l’encàrrec de “donar testimoni Al cor la vida” del que acabem 

d’escoltar i celebrar. 

Enmig, segurament, no haurà passat res d’extraordinari ni 

d’espectacular. No sortirem plorant d’emoció o aplaudint d’entusiasme. 

Però, previsiblement, sortirem més il·luminats per la Paraula de Déu i 

més animats per la seva Eucaristia, i així poder viure una altra setmana 

més segons l’estil de vida cristiana que ens va ensenyar Jesús.  
 

 

 
 

 DIVENDRES, DIA 23: SANT JORDI, PATRÓ DE CATALUNYA  
Celebrem l’Eucaristia, donem gràcies pel do de la festa, per la rosa 
de l’amor i el llibre de la cultura. I preguem pel nostre poble i per les 
seves arrels cristianes. Misses a les 9 del matí i 8 del vespre. 
  

 CONDOLENÇA 
La donem a la família de Merceneta Potrony Ribas, que morí el 
passat dia 10, a l’edat de 83 anys. 
Descansi en la pau del Senyor. 
 

  US TROBEM A FALTAR!  
Ho hem dit moltes vegades: us trobem a faltar, joves, a la nostra 
vida parroquial. Però avui hi afegiria molta més gent que us trobem 
a faltar en aquest llarg període de pandèmia: 
Us trobem a faltar, gent gran, els nostres avis que per raó de l’edat  
teniu un risc més gran de contagiar-vos.  
Us trobem a faltar la mainada de catequesi, que amb els vostres 
pares, participàveu en les celebracions. 
Us trobem a faltar tots aquells que per una extremada  por al contagi 
encara no heu tornat a la celebració dominical.  

Us trobem a faltar aquells que, potser sense tenir uns motius prou 
seriosos, heu canviat massa còmodament  la missa presencial per la 
missa televisiva. 
Encara us trobem a faltar més aquells que, a l’ombra de la pandèmia, 
heu relaxat la vostra vinculació a la parròquia i us heu anat allunyant 
de la celebració dominical i de la pràctica sacramental.  
Si podeu, torneu, que us trobem a faltar i us necessitem!!!  

 

 

ELOGI  DEL DESIG 

En el món de l’educació la paraula desig no sol tenir bona premsa. 
I encara en té menys en el món de l’església. Sona a pecat. En aquestes 
circumstàncies, es pot parlar d’un elogi del desig? Crec que no només se’n 
pot parlar. Crec que cal parlar-ne. 

El neurobiòleg alemany Stefan Klein diu que la dopamina, que és la 
molècula del desig, és la gasolina de l’acció. És a dir, que les persones 
només ens movem quan tenim desig –la gasolina del cervell humà- i, en 
conseqüència, només ens movem per allò que desitgem (també ens movem 
per la por, que és precisament l’altra cara del desig, l’oposat al desig). 

Ben mirat, Jesús als evangelis va venir a dir el mateix amb unes 
altres paraules, perquè  va denunciar moltes vegades que algunes persones 
no podien estimar Déu perquè el seu desig estava focalitzat envers els 
diners, envers  el sexe, envers elles mateixes o fins i tot envers la llei. No 
podien estimar Déu perquè desitjaven realitats que estan situades a les 
antípodes de Déu. 

El que diu avui la neurociència sobre el funcionament del cervell 
humà coincideix amb el que deia Jesús, però també amb el que deia fa 
vint-i-cinc segles, a l’antiga Grècia, el filòsof Aristòtil: «L’educació és 
educació del desig». Aristòtil volia dir que l’objectiu de l’educació és 
aconseguir que sigui desitjat allò que és desitjable, allò que convé desitjar. 
La vida és desig, i el secret de la vida és encertar-la quan decidim cap a on 
focalitzem el nostre desig.  

San Agustí en sabia molt sobre totes aquestes coses perquè, abans 
de convertir-se, havia viscut molts anys abocat a tota mena de desitjos que 
eren a les antípodes de Déu. Les seves paraules són per mi una bona 
interpel·lació: «Ens heu fet per Vós, Senyor, i el nostre cor no estarà en 
pau fins que no descansi en Vós».  

 

Joan Ferrés Prats 


