
Penso que la fe és per als creients una promesa de transformació 

semblant a la de l'oxigen i l'hidrogen. Sento que Jesús em dona aquesta 

oportunitat de transformar-me, de ser molt més del que soc, de trobar una 

plenitud que només pot provenir de la meva unió amb ell. 

Joan Ferrés Prats 
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DIUMENGE QUART DE PASQUA.              8 DE MAIG DE 2022. Nº 19 
 

LES NOSTRES RESPOSTES  

A LA CONSULTA SINODAL  
 

  Anirem presentant l’informe del treball de la nostra parròquia, 

fruit dels grups que han volgut  participar-hi. Hi falta el resultat 

final que s’obtindrà després de l’Assemblea que s’ha celebrat 

aquest dissabte a la tarda. És el treball d’unes 60-70 persones: 

Càritas, catequistes, grup parròquia, grup de tardes de reflexió 

i esplai Flor de Neu, i algunes respostes individuals. 

Avui presentem les respostes al primer punt. 
 

1. REALITATS O ASPECTES POSITIUS REFERENTS A LA VIVÈNCIA SINODAL 

RECOLLIDES EN ELS RESUMS: QUÈ M’AJUDA A CAMINAR JUNTS? 
 

 La pertinença a una comunitat  acollidora: 
 Càritas, catequesis, Grups parroquials, espais de pregària mensual i 

amb motiu de l’Advent i la Quaresma, implicació dels laics en les 

celebracions, reunions formatives que ens brinda la parròquia... 
 

 Celebracions comunitàries: 
 Participació en els sagraments 

 Participació en celebracions d’àmbit més gran com: romeria a 

Montserrat Peregrinació a Lourdes, trobades a Taizé, Missa 

inauguració de curs de l’Esplai, Participació en celebracions 
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 7.- Mare de Déu dels Desemparats .  
Vespre (festiva), 20 h.-  Difunts família Torredemer Roig.  
Josep Ferrés (31 aniver.) i Dolores Prats. Pere Rodon Maset (+26 març). 
Rosa Campmany i Campmany i fill Francesc Casasampere. Jordi Mitjans 
Mallofré.   
 

Diumenge dia 8.- DIUMENGE QUART DE PASQUA.  
9 h.-  M. Assumpció  Pauné Casasampere i família. Assumpció Traver Bellés 
(colla del 39). Joan Baqués i pare Josep. 
12:00 h.-  Lluís Casanovas i Riera (1r. aniversari). 
 

Dilluns dia 9.-  Sant Gregori de Berrueza, bisbe 
20 h.- Missa        
 

Dimarts dia  10.- Sant Joan d’Àvila, prevere  
9 h.-  Celebració Paraula i Comunió.  
20 h.-  Felip Roig i Roig (15 aniversari) 
 

Dimecres dia 11.- Sant Anastasi, màrtir, de Badalona. 
9 h.-  Enric Perals Aymerich   
20 h.-  Difunts família Esteva       
 

Dijous dia  12.- Sant Pancràs, mr. romà. .  
9 h.-  Assumpció Traver  (colla 39). Acció de gràcies Sant Pancràs 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 13.- M. D. de Fàtima. Sant Pere Regalat, franciscà .   
9 h.- Josep Monpart i esposa Dolors. 
20 h.-  Jaume Quintana (7è. aniv.) 
  

Dissabte dia 14.- Sant  Maties, apòstol.  
11,00 h. Primeres Comunions 
Vespre (festiva), 20 h.-  Carles Valls Nolla.   
 

Diumenge dia 15.- DIUMENGE CINQUÈ DE PASQUA. Sant Isidre Llaurador.  
9 h.-  Esposos Joan Marcè i Pepita Munné i filla Neus. Assumpció Traver  
          (colla 39). Josep M. Aymerich i difunts de la família. 
12:00 h.-  Esposos Joan (18 aniv.) i Montserrat i filla Auxili.  
      Esposos Isidre Prats i Maria Almirall. 
 

 



televisades del Sant Pare: Setmana Santa, Viacrucis, 

Beatificacions....  

 La implicació dels laics en les celebracions litúrgiques i en la 

pastoral. 

 Reunions setmanals preparatòries 
 

 Obertura d’una església cap enfora: 
 La nostra missió evangelitzadora davant la societat 

 L’obertura cap a altres confessions cristianes o altres religions  

 Els canals de comunicació ( full parroquial, pàgina web, Instagram) 

són una forma d’assabentar-nos del que fan els diferents grups de 

la parròquia. 

 Reconèixer la feina que fan els mossens. El paper del mossèn és 

molt important per dinamitzar la fe.  

 Fomentar i treballar valors amb els quals volem educar els infants a 

casa, a l’escola, a l’esplai.  

 Preparar celebracions amb el consiliari. 

 L’Eucaristia setmanal ampliada amb una reunió preparatòria . ( 

revisió de vida, preparació de les lectures, amb un consiliari que 

dirigeixi) 

 Valoració de pertànyer a una associació, un moviment d’Església... 
 La mateixa experiència de la trobada  dels grups per contestar a 

les preguntes del Sínode. Seria bo poder reunir-nos en certa 

freqüència per comentar temes de fe. 

(continuarà) 

 

 COMENCEN LES PRIMERES COMUNIONS 
Dissabte vinent a les 12 del migdia hi haurà la primera tanda de 
Primera Comunió. Després cada dissabte fins el 4 de juny i el 
diumenge dia 29 de maig, festa de l’Ascensió. En total faran la 
Primera Comunió 27 infants.   Benvinguts a la taula de Jesús!                                                                                                                                                                                

                                 

 S’ACABEN LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LES TEULADES 
DE L’ESGLÉSIA.  
Aquesta setmana probablement acabin les obres que s’iniciaren a 
finals de març de l’any passat, s’interromperen des de l’estiu fins al 
gener (mig any) i ara per fi arriben al seu terme. S’acaben les obres, 
però no els pagaments per eixugar el préstec. Esperem continuar 
comptant amb la vostra generositat. Gràcies! 
  

 ESPAI DE PREGÀRIA: Aquest dilluns, a les 19,15 h.  

 

 CONSELL PASTORAL ARXIPRESTAL: aquest dimecres, a les 9 
del vespre, a la rectoria. 
 

 CONDOLENÇA: La donem als familiars d’Amèlia Barberà Moreno, 
que morí el passat dia 1 de maig, a l’edat de 89 anys. 
Descansi en la pau del Senyor. 

 

 BAPISMES:  Dagmara i Abby Martínez Naya i Aina Robles Cuadrado. 
L’enhorabona! 
 

 

APUNTEU-VOS A LA SORTIDA ARXIPRESTAL 
A BANYOLES: DIA 6 DE JUNY!!! 

 
 

EL SECRET  ÉS A LA UNIÓ 

Era a punt de fer un viatge de feina. Abans de sortir vaig llegir 

l’evangeli d'aquest cap de setmana per poder-lo meditar. És l’evangeli que 

ens presenta a Jesús com a bon pastor que dona vida eterna a les seves 

ovelles.  

Ja al tren, feia estona que estava donant voltes al paratge evangeli 

sense que em vingués al cap una idea que fos alhora suggerent i 

enriquidora. Ho vaig deixar per a un altre moment, confiant que Déu 

m’inspiraria quan li semblés oportú, i em vaig posar a llegit. 

Era un llibre científic, divulgatiu, sobre el funcionament del cervell 

humà. S'hi parlava sobre la importància de les connexions entre les 

diferents àrees cerebrals. De sobte vaig llegir: “Tenim l'hidrogen i l'oxigen 

com a gasos. Si aquestes molècules estableixen vincles entre elles, sorgeix 

una nova substància amb unes propietats completament diferents: l’aigua”. 

Vaig sentir que Déu m’havia inspirat molt abans del que esperava. 

L'oxigen és una substància amb una entitat pròpia. Quan troba una altra 

substància que és adequada, en aquest cas l’hidrogen, i s'hi uneix, es 

transforma, es converteix en una realitat diferent, l'aigua. 

Entenc que a la vida de la fe passa el mateix. El secret és encertar-

la a l'hora de triar la realitat amb la que t'uneixes. Jesús troba la seva 

identitat en la unió amb el Pare: “Jo i el Pare som u” (Jn 10, 30). A partir 

d’aquí, Jesús s’ofereix als qui es volen unir amb ell: “Les meves ovelles 

escolten la meva veu. Jo les conec, i elles em segueixen. Jo els dono vida 

eterna” (Jn 10, 27-28).                                         (continua al darrere) 


