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Diumenge IV de Pasqua.                            25 D’ABRIL DE 2021. Nº 17 
 

SANT JORDI,  

PROTECTOR DE LA NOSTRA FEBLESA 

Acabem de celebrar la festa de Sant Jordi. Poc sabem d’aquest màrtir que 

ha esdevingut patró de tants països, també del nostre. La llegenda del 

cavaller valent que lluita contra el drac per salvar la princesa, es barreja 

en la vida d’aquest sant, provablement soldat romà executat per la seva 

fe cristiana. La imatge de Sant Jordi vencent el drac és molt suggeridora. 

¿De quin drac pervers ens ha d´alliberar el nostre Sant Patró? ¿Quina 

princesa captiva necessita la valentia del cavaller Sant Jordi?   

El poeta Salvador Espriu (1913-1985) ens ha deixat una ORACIÓ A SANT 

JORDI, que diu així: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El nostre autor, molt  impactat pel drama de la guerra civil, demana la unió 

i la fraternitat entre germans. El drac contra el qual cal lluitar és l´avarícia 

“Senyor Sant Jordi, el drac de la ira i de l´odi 
patró, entre germans, 
cavaller sense por, de tot altre mal. 
guarda'ns sempre Ajuda'ns a merèixer 
del crim la pau 
de la guerra civil. i salva la parla 
Allibera'ns dels nostres de la gent 
pecats catalana. 
d´avarícia i enveja, Amén." 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 24.- Sant Fidel de Sigmaringen, prevere caputxí, màrtir  
Vespre (festiva), 20 h.- Montserrat Roig i espòs Joan. 
      Anna Ferrés i pares Julià 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. 
 
Dilluns dia 26.- Sant Isidor de Sevilla. 
Vespre, 20 h.- Paco Romero (2n. aniversari) 
 

Dimarts dia 27.- MARE DE DÉU DE MONTSERRAT  
Matí, 9 h.-  Missa 
Matí, 11,00 h: Difunts socis i familiars de l’Esplai Montserrat 
Vespre, 20 h.- Rafael Orte. 
 

Dimecres dia 28.- Sant Pere Chanel. Sant Crist de Piera.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Josep Morral i esposa Rosa i fills Ramon, Assumpció i Josep. 
 

Dijous dia 29.- Santa Catarina de Sena, verge dominica i doctora de l’Esgl.  
Matí, 9 h.- Missa 
Vespre, 20 h..- Celebració diaconal 
 
Divendres dia 30.- Sant Pius Vè, papa.  
Matí, 9 h.-  Missa 
Vespre, 20 h.- Modesta Casas i Teresina Masana 
 

Dissabte dia 1.- Sant Josep Obrer  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Torredemer Roig; 
    Josep Ferrés i Mª Dolors Prats 
    Difunts família Simon Rusinés 
    Josep Torralba Orleans (6è. aniv.) i família 
 

Diumenge dia 2.- DIUMENGE Vè. de Pasqua. Sant Atanasi, bisbe 
d’Alexandria i doctor de l’Església. 
9 h.-  Difunts família Planas Tuset. 
12:30 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. 
      Vicenç Ferrés 
 

 

  



i l´enveja, la ira i l´odi entre germans. Reconeix que aquests són els nostres 

pecats, dels quals cal que en siguem alliberats. També demana ajut per a 

merèixer la pau. L´última súplica és encara pel poble que el té per patró: 

perquè, més enllà de les seves ferides i febleses, pugui salvar-se i viure 

com a poble, amb pau i llibertat, amb allò que més identifica un poble i una 

cultura: la seva parla. 

El poeta, amb un esforç de realisme i de sinceritat,  situa el drac a vèncer 

a l´interior de nosaltres mateixos, a l´entranya del mateix poble. Un drac 

que pot ser la ruïna de les persones i de les col·lectivitats. Enfront de 

l´enemic a vèncer hi ha el cavaller Sant Jordi. Enfront del perill de la desfeta 

del poble hi ha el noble desig i la noble pregària perquè el poble visqui 

plenament en pau, amb les seves senyes entranyables. 

En l´oració litúrgica de la festa de Sant Jordi demanem que el nostre Sant 

Patró "així com va ser imitador de la passió de Crist,  sigui també protector 

de la nostra feblesa”. Nosaltres, avui envoltats de febleses, necessitem la 

seva protecció i força  per a ser  testimonis de la fe en Crist  aportant  amor, 

esperança i vida en aquest país que estimem tant. 
 

Mn. Antoni Roca 
 
 

 
 

 FESTA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT,  

És dimarts vinent. La celebració de l´Eucaristia serà a les 9 del matí i a 

les 8 del vespre. També a les 11 h  del matí, per homenatjar la patrona 

de l’Esplai Montserrat. 
 

 CONDOLENÇA 
.  Mercè Remolà i Estapé, la jove de Cal Biscarri, que morí el passat  

17 d’abril, a l’edat de 85 anys. Descansi en la pau del Senyor. La  
nostra condolença a l’espòs, fills i família. 

 

. José Morante Fernández, que morí el proppassat dia 21, a l’edat 
  de 85 anys. La nostra pregària pel seu repòs etern i la condolença a 
  la germana i família.  

 

 L’ESPLAI MONTSERRAT CELEBRA LA SEVA PATRONA 

Mig confinats i encara amb les seves portes tancades, celebraran a la 

parròquia  la festa de la Mare de Déu de Montserrat. La Missa serà a les 

11 del matí, amb un record pels associats que ens han deixat. En acabar 

hi haurà l’ofrena floral a la Moreneta. 

Aprofitant aquesta trobada, després, en el mateix lloc, oferiran un petit  

col·loqui sobre “El nostre Esplai a dia d’avui i previsió de futur”. 

Animem al President, Junta i Associats en el seu treball i noble esforç 

per aconseguir un Esplai viu, amb les seves activitats culturals, de lleure 

i de bona convivència. 
 

 

EL DIA DELS ENAMORATS 
“Hi ha alguna cosa que Déu em vulgui dir a través dels 

esdeveniments que he viscut aquests darrers dies?” M’he fet a mi mateix 
aquesta pregunta, intentant posar-me en actitud de meditació i de pregària, 
en asseure’m davant l’ordinador sense saber què dir per escriure aquestes 
línies.  

Al cap d’uns minuts, en el meu cervell s’havia format un lligam entre 
el fet que a la diada de Sant Jordi els catalans celebrem el dia dels 
enamorats i el fet que aquesta setmana he llegit dos escrits contradictoris 
sobre el tema de l’amor.  

Per una banda, he llegit uns comentaris sobre un llibre que ha escrit 
un psicòleg espanyol. És un llibre en el que defensa que per ser feliç cal 
canviar de parella cada cinc anys. Assegura el psicòleg que aquest és el 
secret de la felicitat. Diu que els éssers humans per naturalesa no som 
monògams, i que només canviant de parella periòdicament tenim 
l’oportunitat de ser lliures i feliços. 

Per altra banda, aquests mateixos dies he llegit en un altre llibre 
que no hi ha res tan fals com l’etapa de l’amor romàntic, perquè és una 
etapa en la que dipositem en una persona totes les expectatives de la 
nostra felicitat, una etapa en la que estem tan enlluernats pel descobriment 
de l’altra persona que no som capaços de veure’n els defectes, les 
limitacions. 

Jo penso que l’etapa de l’enamorament és molt maca, però que no 
hi ha estimació més gran que la que es manté en el temps, la que no 
s’acaba malgrat es va prenent consciència dels límits i defectes de l’altra 
persona,  la que supera els paranys de la rutina i de les adversitats. 

Si m’ho miro amb els ulls de la fe, considero que pretendre ser feliç 
a base d’anar canviant de parella periòdicament és com voler viure 
eternament en diumenge de resurrecció, estalviant-se el divendres sant. O, 
recorrent a un altre símbol del dia dels enamorats, és com voler roses sense 
espines. Només acceptant les petites creus l’amor es converteix en 
oportunitat de vida plena. 
 

Joan Ferrés Prats 


