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DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ.                    29 DE MAIG DE 2022. Nº 22 
 

S’ACABA EL TEMPS PASQUAL 
 

Avui celebrem la solemnitat de l’Ascensió, i diumenge vinent acaba el 
temps pasqual amb la solemnitat de la Pentecosta. El ciri Pasqual es 
retira i ja només es posarà en les celebracions baptismals i en les 
exèquies, quan iniciem la nostra vida cristiana amb el Baptisme i quan 
l’acabem en aquest món, amb el record que la Llum perpètua ens 
il·luminarà eternament. 
En aquests dos diumenges últims de la Pasqua celebrem per un cantó 
que Jesús no només ha ressuscitat, sinó que se’n puja al cel, participant 
de la glòria del Pare i que intercedeix per nosaltres i que tornarà gloriós 
a la fi del temps. Comença el temps de l’Església, de ser testimonis, de 
viure tot el que el Senyor ens ha ensenyat. Gaudim d’una nova 
presència. No el veiem, però no ens deixa: “estaré amb vosaltres”, en 
els sagraments, en la seva paraula, en els germans... 
No som una Església orfe, buida: “no us deixaré orfes” Us enviaré 
l’Esperit Sant: ell us animarà, us recordarà el que us he ensenyat i us ho 
farà entendre”. Així acaba la Pasqua: amb el do de l’Esperit Sant. Ell  
posa en moviment l’Església: foc encès  i vent impetuós, alè de Déu que 
fa renéixer la creació i renova la faç de la terra... 
Acabat el temps pasqual encara el segueixen dos diumenges que tenen 
un ressò pasqual: el diumenge de la Santíssima Trinitat i el diumenge 
del Corpus. Contemplem la Santíssima Trinitat, revelada en la Pasqua i 
celebrem el gran sagrament que ens deixa Jesús com a memorial seu: 
el seu Cos entregat, la seva Sang vessada. 

Mn. Anton Roca   
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INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 28.- Sant Just, bisbe d’Urgell.  
12:00 h.- PRIMERES COMUNIONS: Emili Torras (8è. aniversari). Jaume 
Perals, Àngels Serra, Joana Bernaldez i Jaume Armengol. 
Vespre (festiva), 20 h.-    Esposos Pere Berenguer i  Isabel López 
      Josep Mª Gil Tuset 
 

Diumenge dia 29.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ. Sant Pau VI, papa.  
9 h.- Difunts Planas-Tuset. Esposos Miquel Via i Dolores i filla Mª Rosa.  
Esposos Joan Saperas  i Benita. 
12:00 h.-  Manuel Clajer i esposa Inés. Joan Mèlich, esposa Maria i fill Joan. 
Família Caño. Antonio Vendrell, Josep Torras i germà Pere.  
 

Dilluns dia 30.- Sant Ferran, rei. Beat Pere Tarrés. Santa Joana d’Arc.  
20 h.-   Missa.      
 

Dimarts dia  31.- Visitació de la benaurada Verge Maria; Santa Peronel·la. 
9 h.-   Missa 
20 h.-  Esposos Bienvenido Ramírez i Mercedes Navarro i nét Alberto 

Dimecres dia 1.- Sant Justí, màrtir i escriptor eclesiàstic. 
9 h.-   Enric Perals Aymerich  
20 h.-   Missa.      
 

Dijous dia  2.- Sants Marcel·lí i Pere, màrtirs .  
9 h.-  Missa 
20 h.- Celebració de la Paraula i Comunió 
 

Divendres dia 3.- Sant Carles Luanga i companys mrs. A Uganda. Aanta 
Oliva, verge.   
9 h.-  Missa 
20 h.-   Acció de gràcies 33 aniversari casament Vicenç i Sofia. 
 

Dissabte dia 4.- Sant Sant Pere M. Santes Rut i Noemí, nora i sogra segons 
la Bíblia.  
17,00 h: PRIMERES COMUNIONS 
Vespre (festiva), 20 h.- Difunts família Torredemer Roig. Miquel Reverter 
Malloll i Montserrat Estrada. Josep Mª Gil Tuset.    
 

Diumenge dia 5.- DIUMENGE DE PENTECOSTA. Sant Bonifaci, bisbe de 
Magúncia i mr.  
9 h.- Missa 
12:00 h.-  MISSA AMB SAGRAMENT DE LA UNCIÓ DELS MALALTS 
COMUNITÀRIA.  Esposos Agustí i Montserrat. Roman Roig Canals (46è. 
aniv.) 
 

 

 



LA UNCIÓ DELS MALALTS: Diumenge vinent un bon grup de 
feligresos rebran el sagrament de la Unció dels Malalts. Una bona diada, 
la de la Pentecosta, per administrar aquest sagrament, en el qual 
s’invoca l’Esperit Sant per tal que els qui estan afeblits per la malaltia o 
per la vellesa, siguin enfortits i ajudats per la pregària de l’Església i amb 
l’Oli beneït. El celebrant, tot ungint el front i les mans dels qui reben el 
sagrament els diu: “Que per aquesta santa Unció i per la seva gran 
misericòrdia, el Senyor t’ajudi amb la gràcia de l’Esperit Sant; perquè, 
alliberat dels pecats, et salvi i bondadosament alleugi les teves 
sofrences.”  
 

 

 PRIMERES COMUNIONS 
DIA 28: Emma Díaz García, Raúl Gutiérrez Martínez, Laia Hidalgo 
Perals, Karla Martínez Garzón, Nora Prats Navarro, Blanca Prieto 
Torras, Pau Romero Franch, Mayca Romero López i Alba Valle 
Armengol. 

DIA 29: Ana Clajer Gonzalo, Natàlia Vendrell Torras i Marc Yerga 
Valls. 

 

 BAPTISMES DIA 28: Ruth Tenu i Daniel González Corpas. 
L’Església us acull amb molta alegria! La fe en Crist val la pena. Un 
bon camí cristià. 

                                                                                                                                                                                                    

 SORTIDA ARXIPRESTAL A BANYOLES: DILLUNS, DIA 6 
Aquest cap de setmana s’acaba el termini per a la inscripció. Se sortirà 
a 2/4 de 8 del matí, del centre La Vailet. S’esmorzarà i dinarà al 
restaurant la Carpa, al costat del llac. Se’ns traslladarà amb autocar 
a la parròquia de Santa Maria dels Turers per a celebrar-hi l’Eucaristia 
(2/4 de 12). Després passejada pel centre i retorn al restaurant per 
a dinar-hi a les dues del migdia. Dinar amb sobretaula ia les 17,45 
retorn cap a casa. El preu, tot inclòs (viatge, propines, esmorzar i 
dinar) és de 49 €.  
 

 DIUMENGE, DIA 12 DE JUNY, A LA MISSA DE LES 12,00: 
SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ. 
El Sr. Bisbe Mons. Agustí Cortés presidirà l’Eucaristia i administrarà 
el sagrament de la Confirmació al grup de joves que s´hi han 
preparat. Preguem per ells: que el camí de la fe i del compromís 
cristià sigui viscut amb joia i valentia. 
 

 FESTA DEL CORPUS, (DEL COS I LA SANG DE CRIST): 
DIUMENGE DIA 19 DE JUNY. 

Reprenem  la tradició de solemnitzar la festa del Corpus. Fa tres o 
quatre anys que no surt la Processó (dos anys per Còvid, un any per 
escaure’s en la revetlla de Sant Joan i un altre per pluja). Enguany 
farem la Processó eucarística, amb un recorregut més curt i 
simplificació de les catifes, esperant que l’any vinent quedi tot 
normalitzat i més participat. Agraïm la presència del gegants i la 
presència de les altres parròquies del poble. 

 
 

TRES NIVELLS 

Al segle XVIII el moviment de la Il·lustració defensava l’aparició 
ideal d’un nou home, l’“home il·lustrat”. Es deia que la persona havia de 
sortir de la “minoria d’edat” en la qual es trobava, i que només ho podia fer 
guiat per les “llums” del saber i de la raó. 

Aquesta entronització de la raó com a component clau de la 
personalitat i de la cultura, s'ha mantingut fins a avui. Durant els darrers 
tres segles la ciència i la cultura han menystingut qualsevol comportament 
humà que no fos guiat estrictament per la racionalitat i la consciència. 

Paradoxalment en aquestes darreres dècades ha estat la ciència la 
que ha posat en entredit aquests plantejaments de “tot amb la raó i només 
amb la raó”. Avui coneixem per la pròpia ciència els límits de la raó i de la 
consciència, la seva insuficiència. 

Paradoxalment (una altra vegada) la màxima expressió de la 
personalitat humana, la genialitat, no prové de l’ús privilegiat de la raó i de 
les facultats d'ordre superior, sinó de la capacitat d'interacció entre la 
consciència i l'inconscient, és a dir, entre les facultats superiors i les 
inferiors. 

Els genis tenen, doncs, un punt de connexió amb els bojos i els 
borratxos (novament la paradoxa). Les persones genials, en tots els àmbits, 
deixen una porta oberta al que és inferior, de la mateixa manera que la 
terra, per ser fecunda, necessita obrir-se a l’humus, a la femta. En el cas 
dels genis, per ser fecunds, necessiten integrar el conscient i l'inconscient, 
emocional i el racional, el reflexiu i l'intuïtiu. Els components inferiors, en 
interacció amb els d'ordre superior, donen lloc a l'invent, a la descoberta 
científica, a la genialitat artística. 

Com a creient, estic d'acord amb aquest plantejament, però necessito 
fer un pas més i dir que la plenitud humana la trobo quan, a aquests dos 
nivells de la realitat humana, soc capaç d’afegir-ne un tercer: Déu, el 
transcendent, l’obertura al més enllà.                         

 Joan Ferrés Prats 


