
L'important a la vida de la fe i a la vida en general no és el tipus o 
la marca de les sabates amb les que caminem. L’important és fer camí, 
avançar envers la meta, perquè ben mirat, al final del camí, al cel, hi 
arribarem descalços.  

Dono gràcies a Déu per la varietat de sabates que posa a la meva 
disposició, però ho faig des de la convicció que, encara que me'n facin falta 
unes per caminar, l’important no son les sabates, sinó la meta a la que vull 
arribar: Jesús.   

Joan Ferrés Prats 
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PASQUA I RECONCILIACIÓ 

Tot el que celebrarem els propers dies sants apunta a una mateixa direcció: 

l´obra de la nostra salvació, la Pasqua. Jesús dona la vida. És el gran 

moment de Jesús, l’hora per la qual ell ha vingut.  

Nosaltres farem bé d'aturar-nos davant el misteri i contemplar-lo. Els dies 

sants, les mateixes celebracions litúrgiques, els actes piadosos i els 

populars (auto sacramental, Armats, processó...) tot ajuda a la 

contemplació, al recolliment, a centrar la nostra mirada en l’obra de Jesús. 

Però no volem ser només espectadors, sinó protagonistes. 

Efectivament, per a nosaltres i per a la nostra salvació Crist mor i ressuscita. 

Per això els fruits de la Pasqua són per a la humanitat: són  l’home nou, la 

comunitat cristiana, la gràcia que santifica, els sagraments de la vida. Crist 

que es lliura i l´Església que neix. Crist ple de vida i l'Església que participa 

de l´Esperit del Ressuscitat. L´ofrena del cos de Crist i el naixement de 

l´home nou, marcat per la fe, l´esperança i la caritat.  

Fóra una llàstima que ens quedéssim a la porta del misteri i no ens 

animéssim a entrar dintre. Ens perdríem l´abraçada del Pare, la comunió 

del Fill, el foc de l´Esperit... 

Aquest any, acompanyats de l’Evangeli de Lluc, uns trets se’ns han 

subratllat en els evangelis dels tres darrers diumenges de Quaresma: la 

paciència de Déu que espera, un any més, que donem fruits (cf. La figuera 

que no dona fruits); la paràbola del fill pròdig (diumenge passat) ens parla 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 2.- Sant  Francesc de Pàola.  
Vespre (festiva), 20 h.-    Dif. Família Torredemer Roig./ Cisco Marco 
Nicolau./ Francesc Esteve (sant) 
 

Diumenge dia 3.- DIUMENGE CINQUÈ DE QUARESMA .  
9 h.- Carme Parés Via (14 aniv.) i espòs Vicenç./ Francesc Munné Rigol. 
12:00 h.-  Esposos Agustí i Montserrat. 
       Elvira Graells (9è. aniv), Antoni Castells (13 aniv.) i Paquita 
                   Mestres (2n. aniv.)./  
      Vicenç Julià i Eulàlia Juncadella. 

Dilluns dia 4.- Sant Benet de Palerm, franciscà   
20 h.-  Pere Pujadas Vendrell       
 

Dimarts dia  .5- Sant Vicenç Ferrer, dominic.  
9 h.-   Pels difunts nascuts en els anys 1942-1943       
20 h.-  Missa 
 

Dimecres dia 6.- Sant Guillem, abat. 
9 h.-    Missa       20 h.-  Pels difunts nascuts en els anys 1942-1943.           
 

Dijous dia  7.- Sant Joan Baptista de La Salle.  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració Comunitària de la Penitència 
 

Divendres dia 8.- Sant Joan Organyà, monjo.   
9 h.-  Núria Prats Escala i familiars difunts 
20 h.-  Lola Duran. Lola Casas (el Sant)  
 

Dissabte dia 9.- Santa Maria de Cleofàs, parenta de la Verge Maria.  
Vespre (festiva), 20 h.-  Josep Torras Rusinés (7è. aniversari)   
 

Diumenge dia 10.- DIUMENGE DE RAMS. Sant Dimas, el bon lladre.  
9 h.-  Josep Martí Solanes (8è. aniversari). Francesc Ribas 
12:00 h.-  Mercè Potrony. Víctor Ernando i Jaume Mompart. 
11,00 h, a l’ermita de Sant Roc: Benedicció de Rams i Celebració amb diaca. 
 



de Déu, Pare misericordiós; la pecadora perdonada de l’evangeli d’avui ens 

mostra Jesús que anima a caminar endavant i a no pecar més. Davant 

tantes crides a la conversió, cal que nosaltres també "retornem" i entrem a 

la casa del Pare i experimentem l´abraçada d´acollida i de benedicció...   

Cada any la Pasqua ens ofereix fer un camí que acaba en la festa del 

banquet, on el “vedell gras” és sacrificat, on som revestits de festa i on som 

invitats a seure amb el Pare i els altres germans. 

Tot, però, pot quedar postís si no hi ha un encontre personal i ple de fe 
entre el qui retorna i Aquell que ens ha reconciliat en Crist i ens dóna 
l´Esperit Sant. Aquesta trobada -l´abraçada del Pare- té una expressió real 
en el sagrament de la Penitència, també anomenat sagrament de la 
Reconciliació o del Perdó que nosaltres celebrarem dijous vinent a les 
20,00 h. Del sacrifici de la creu i del costat obert de Crist brolla el perdó.  

Silenci,  pregària, sagrament del perdó... per entrar a la festa i al banquet 

de la Pasqua, gaudir dels seus fruits i emprendre una vida nova.   

Mn. Anton Roca 
 

 

 PROGRAMA DE SETMANA SANTA 
Hi ha a disposició dels fidels els Programes de Setmana Santa. Els 
trobareu a les cartelleres d’entrada a l’Església.  

 

 BENEDICCIÓ DE RAMS: 
o DISSABTE VINENT, DIA 9, A ¾ DE 7 DE LA TARDA, A 

LA Pl. DE LA CREU: Benedicció de Rams i processó cap al 
temple, on celebrarem a continuació l’Eucaristia. Hi són 
especialment convidats els nens de la catequesi amb les seves 
famílies. Col·laboració del grup instrumental Itaca. 
 

o DIUMENGE, DIA 10, A LES 12 H. A LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA:  Benedicció de Rams i Missa. 

Amb aquesta solemnitat comença la gran Setmana de la celebració 

de la Pasqua. Les palmes i palmons que brandem són ja anunci de la 

Pasqua, de la victòria de Jesús. No reproduïm només una escena de 

la Passió, sinó que proclamem la fe en Crist, el nostre Redemptor i la 

disponibilitat a acompanyar-lo i a seguir-lo. També en diem diumenge 

de la Passió, donat que en l’Evangeli se’ns proclama el relat de la 

Passió del Senyor. No oblidem que els rams de festa indiquen també 

el martiri d’aquell que puja a Jerusalem per a donar-hi la vida.  

DIJOUS VINENT A LES 8 DEL VESPRE: 
CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA  
AMB MOTIU DE LA PASQUA. Reconciliem-nos amb Déu.  
 

 CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Pere Rodón Maset, que morí el passat 
dia 26 de març, a l’edat de 99 anys. 
També el 31 de març ha mort Lola Pedrera Ródenas, a l’edat de 
92 anys. Donem el condol a la seva família.  
I l’1 d’abril ha mort en Jordi Mitjans Galofré, de 71 anys. El nostre 
condol a la família.  Que els nostres difunts descansin en pau. 
 

 SETMANA SANTA POSTPANDÈMIA: Ho farem tot!: Celebracions 
litúrgiques, actes piadosos, escenificacions populars (Auto 
Sacramental, Armats, Processó de Penitència)... PARTICIPEM-HI 
TOTS!!! 

 

DIJOUS, 7 D’ABRIL: 48 aniversari d’Ordenació de Mn. Anton 
 

L'ESGLÉSIA I LA BOTIGA DE SABATES 

Amb motiu del Sínode que ha convocat el Papa Francesc s'estan 
publicant escrits i declaracions i s'estan produint trobades, diàlegs i debats 
en els que es posa de manifest que en el si de l'Església conviuen una gran 
diversitat de línies, sensibilitats, moviments, tendències i ideologies, que 
fan lectures de l'evangeli i de la fe cristiana ben diferenciades. 

Aquesta situació es pot veure i viure com una diversitat que aporta 
riquesa a l'Església, perquè cada línia posa l'èmfasi en algun aspecte 
diferenciat de l’Evangeli i de la vida de la fe, o bé com una heterogeneïtat 
que genera divisions i conflictes i que impedeix que fem camí tot junts. 

Quan em trobo en un d'aquests debats, em venen al cap unes 
paraules del que va ser bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell. El bisbe 
Toni deia que l'Església era com una botiga de sabates en la que cadascú 
pot triar el calçat que troba més adequat per fer camí. Hi ha persones 
creients que se senten més còmodes amb un calçat dur i n’hi ha que 
s'estimen més un de lleuger. Alguns necessiten una espardenya o una 
sabata esportiva i altres una de vestir. A l’Església tothom hauria de tenir 
l'oportunitat de triar el calçat que més li convé, i ningú no hauria d’imposar 
als altres un tipus de calçat.  

En el camp de la fe la varietat és sempre una riquesa, perquè ningú 
no té l’exclusiva en la interpretació de la fe. En altres paraules, no hi ha cap 
postura que esgoti la plenitud de l'evangeli.            

(continua al darrere) 


