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DIUMENGE DE PASQUA.                          17 D’ABRIL DE 2022. Nº 16 
 

DÉU HA DONAT LA RAÓ AL CRUCIFICAT 

En desitjar una bona Pasqua a tota la feligresia, us faig arribar 

aquesta reflexió que arrenca del matí de Pasqua de Resurrecció. 

DÉU LI HA DONAT LA RAÓ  per Joseba Andoni Pagola 

 “Vosaltres (el poderosos) el vàreu matar, però Déu l’ha ressuscitat” 

Aquesta és la gran notícia. Déu ha donat la raó al Crucificat, desautoritzant 

els seus botxins. El refusat per tots ha estat acollit. El menyspreat ha sigut 

glorificat. El qui va morir està més viu que mai. Es confirma allò que Jesús 

predicava: Déu s’identifica amb els crucificats. 

Ningú no sofreix que Déu no sofreixi amb ell. Cap crit deixa de ser 

escoltat. No hi ha cap queixa que es perdi en el buit. Els “nens del carrer”, 

de Bucarest o de Sao Paulo tenen Pare. Els refugiats que fugen d’Ucraïna 

no estan sols en el drama que pateixen. Les dones maltractades per la seva 

parella tenen un últim defensor. Els joves que se suïciden a Europa acaben 

llur vida acompanyats per Déu. I Déu només vol la vida, la vida eterna, la 

vida per a tothom. Ho entreveiem ja en la glòria del ressuscitat. 

Aquest Déu que ha ressuscitat Jesús està present en les nostres 

llàgrimes i penes com un consol misteriós. Hi està present en les ciutats 

devastades per les bombes com un consol misteriós. Hi és en les nostres 

depressions, com a presència callada que acompanya en la soledat i tristesa 

incompreses. Hi és en el nostre pecat com un amor misericordiós que ens 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 16.- DISSABTE SANT. Santa Engràcia, vg. i mr..  
Vespre (festiva), 21,30 h.-  SOLEMNE VETLLA PASQUAL 
        Dif. Família Reverter-Margarit   
        Difunts: Pere Cerdà i Maria Herrero. 
        Ddifunts família Raventós-Mestres 
 

Diumenge dia 17.- DIUMENGE DE RESURRECCIÓ.  Sant Anicet, papa i mr.  
9 h.- Missa. 
12:00 h.-  Pel Poble. 
11,00 h, a l’ermita de Sant Roc: Missa de Pasqua de Resurrecció. 
 

Dilluns de Pasqua, dia 18.- Sant Eleuteri, bisbe, i la seva mare Antia, mrs.  
20 h.-  Missa       
 
Dimarts dia  19.- Sant Lleó IX, papa; Sant Vicenç de Cotlliure, mr.  
9 h.- Acció de gràcies 62 aniv. de casament de Jordi Planes i Montserrat 
Tuset. 
20 h.- Missa   

Dimecres dia 20.- Santa Agnès de Montepulcciano, vg. . 
9 h.-  Josep M. Aymerich i família   
20 h.- Esposos Antonio Pastor i Margarita i Oleguer Boloix i família.        
 

Dijous dia  21.- Sant Anselm, abat de Bec, bisbe de Canterbury.t .  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 22.- Sant Caius i sant Soter, papes i mrs..   
9 h.-  Difunts família Martí Tuset 
20 h.-   Federico Tabar Cusi. 

Dissabte dia 23.- Sant Jordi, patró secundari de Catalunya; Sant Gerard o 
Grau, bisbe.  
Vespre (festiva), 20 h.- Conxita Casas, Anton Galofré i fills Teresina, 
                                           Josefina i Antoni.    

Jordi Parellada Giménez (el sant) 
 

Diumenge dia 24.- DIUMENGE II DE PASQUA O DE LA Divina Misericòrdia. 
Sant Fidel de Sigmaringen, prevere caputxí i mr a Suïssa  .  
9 h.-  Difunts Planas-Tuset 
         Esposos Miquel Via i Dolores i filla Maria Rosa./Esposos Joan Saperas 
         /  i Benita 
12:00 h.- Manuel Clajer i esposa Inés, Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
     Esposos Joan i Montserrat i filla Maria Auxili. 
     Esposos Isidre Prats i Maria Almirall  
    Esposos Salvador Roig i Dolors Font 

 

 



suporta amb paciència infinita. Hi és fins i tot en la nostra mort, conduint-

nos a la vida, quan sembla que s’extingeix. 

Avui és la festa dels qui se senten sols i perduts, dels malalts 

incurables i dels moribunds. És la festa dels vençuts.  És la festa dels qui 

viuen morts per dintre i sense força per ressuscitar. La festa dels qui 

sofreixen en silenci abatuts pel pes de la vida o de la mediocritat del seu 

cor. És la festa dels mortals perquè Déu és la nostra resurrecció.” 
 

 

 

 DISSABTE, 7 DE MAIG, A LES 6 DE LA TARDA:   
ASSEMBLEA PARROQUIAL AMB MOTIU DEL PROPER SÍNODE 
DE BISBES. 
Se’ns ha demanat una reflexió sobre com som Església. Com vivim la 
Comunió entre nosaltres, la participació en l’Església i com estem 
implicats en la seva missió. Se’ns demana que compartim els encerts 
i les mancances en el nostre camí eclesial, així com aportar iniciatives.  
Cal que els grups que ja ho han treballat facin arribar el resum ben 
aviat, per poder-lo aportar en l’Assemblea parroquial final, oberta a 
tothom, que tindrà lloc el primer dissabte de maig, dia 7, a les 6 de 
la tarda en l’església parroquial. 

 

 DISSABTE VINENT, DIA 23: FESTA DE SANT JORDI 
En escaure’s dins l’Octava de Pasqua, la festa litúrgica es trasllada al 
dia 28 d’abril. No obstant no podem deixar passar aquesta festa tan 
emblemàtica a casa nostra: festa de la rosa, el llibre, l’amor i la 
pregària pel nostre poble, tal i com la manifesta el nostre poeta 
Salvador Espriu (1913-1985): 
 

“Senyor Sant Jordi, patró, 
cavaller sense por, 
guarda’ns sempre del crim 
de la guerra civil. 
Allibera’ns dels nostres 
pecats d’avarícia i enveja, 

  del drac de la ira i de l’odi 
  entre germans, 
  de tot altre mal. 
  Ajuda’ns a merèixer la pau 
  i salva’ns la parla 
  de la gent catalana. Amén.” 

 

 TORNEN LES SORTIDES ARXIPRESTALS 
Després dels dos anys de pandèmia, és hora de reprendre amb 
il·lusió les Trobades arxiprestals que fèiem normalment el dia 1 de 
maig. Enguany, per raó de ser diumenge aquesta data, hem 

traslladat la sortida al dilluns de Pasqua Granada, dia 6 de juny, 
donat que aquest any és festiu a tot Catalunya. Pròximament 
anunciarem on s’anirà, però ja des d’ara reserveu-vos aquesta data. 

 

 DILLUNS DE PASQUA, DIA 18: MISSA A LES 20.00h. 
 

 

ALEGRIA 

Un escriptor neerlandés del segle XIX, conegut amb el pseudònim 

de Multatuli, deia que les penes i les alegries depenen més del que som 

que del que ens passa. Els cristians hauríem de fer nostra aquesta 

expressió, perquè per a nosaltres l’alegria no hauria d’estar condicionada 

pel fet que les coses en vagin o no ens vagin bé (“La nostra alegria ningú 

no ens la prendrà”, cantem a les celebracions). L’alegria no hauria de 

dependre de les coses que ens passen, sinó del que som: creients. 

Però també li podríem donar la volta a l'expressió de Multatuli i dir 

que la nostra alegria com a creients està determinada pel que ens passa, 

pel que ens ha passat: el nostre encontre amb Jesús. Encara que de 

vegades els cristians ho desmentim amb el nostre posat poc alegre, no hi 

ha cap motiu d'alegria més profund que la trobada amb Jesús. Fins i tot 

podríem dir que la demostració que hem tingut una veritable trobada amb 

Jesús és que sentim i transmetem alegria, que la contagiem. Els cristians 

estem cridats a demostrar que ens sentim unes persones renovades, 

salvades.  

No cal arribar a la Pasqua per trobar aquesta relació entre 

l’encontre amb Jesús i l'experiència de l'alegria. A l’escena evangèlica de 

la visitació de Maria a la seva cosina Elisabet hi ha una expressió 

meravellosa d’Elisabet a Maria: “Tan bon punt he sentit la teva salutació, 

l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes”. L'alegria de Joan en el 

ventre de la seva mare és el resultat de la seva primera trobada amb Jesús, 

i l’alegria del cristià hauria de ser encara més gran perquè la trobada és 

amb el Jesús que ha vençut la mort. 

Joan Ferrés Prats 

 
 


