
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 29.- Santa Catarina de Siena., patrona d’Europa.  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Joan  Marcè Rigol i intencions família.                                        
 

Diumenge dia 30.- DIUMENGE TERCER DE PASQUA. 
9h.- Família Planas Tuset. 
        Miquel Via i esposa Dolors./ Joan Saperas i esposa Benita.  
        Joan Prats Escala./  Carlos Valls Nolla./ Rosa Campmany Campmany. 
12:30h.-  Joan Font i Montserrat Mèlich. 
                 Josep Mompart i esposa Dolores.  
           En acció de gràcies per Noces d’Or d’Antonio Vendrell Mallol i 
                 Rosa Gombau Adsarias.  
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 1.- Sant Josep Obrer.  
No hi ha culte perquè hi ha la sortida arxiprestal 
 

Dimarts dia 2.- Sant Atanasi, bisbe i doctor de l’Església.  
Matí.- Missa. 
Vespre.-   Josep Tarralba Orleans (2n. aniversari)                        
 

Dimecres  dia  3.- Sant Felip i Sant Jaume –el menor-, apòstols. 
Matí.-  Carlos Valls Nolla.                                  
Vespre.-  Missa.                                
 

Dijous dia 4.- Sant Silvà i Florià, màrtirs.  
Matí.- Cisco Marco Nicolau. 
Vespre.- Missa. 
 

Divendres dia 5.- Sants Nicet i Màxim,  màrtirs.  
Matí.-  Esposos Martí  i Úrsula.                     
Vespre.-  Enric Perals Aymerich (2n. aniversari)./ Pepeta Castells (12 aniv.) 
i espòs Ramon Badosa.              
 

Dissabte dia 6.- Sant Domènec  Savio, alumne salesià. 
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Josep Ferrés i Dolores Prats./ Francisco Roldán (1r. 
aniv.)./ Germans Mª Teresa i Vicenç Berenguer López./ Mª Teresa 
Casanovas (capelletes Maria Auxiliadora).                                          
 

Diumenge dia 7.- QUART DIUMENGE DE PASQUA. 
9h.- Esposos Pere López (5è. aniversari) i Montserrat Aymerich 
12:30h.- Agustí Castells i Montserrat Roca./ Maria Montpard i espòs Genís./ 
Eleuteri Termes i Sebastià Serra./ Manuel Carrasco./ Josep Poch./ Teresa 
Casanovas.                                                                                                                                                            
18h.-  Joan Pastor i esposa i Vicenç Font i esposa./ Lluís Aracil (4rt. Aniv.). 
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¿SOM DEIXEBLES DESCORATJATS? 
 

 

Avui l’Evangeli que escoltem és el dels “Deixebles d’Emmaús”. Els 
deixebles que feien camí vers Emmaús eren dos despistats. No haurien 
hagut d’allunyar-se de Jerusalem. No haurien hagut d’haver abandonat 
la comunitat per marxar cap a la seva casa d’Emaús. La comunitat no 
s’abandona, sobretot si passa moments de desconcert i de tristesa. 

Tots dos anaven amb els ulls tancats, tristos, desanimats. “Nosaltres 
esperàvem... però ningú no l’ha vist”. Quan el Ressuscitat se’ls fa 
company de camí, no el reconeixen. Els explica les Escriptures, i res. 
Veritablement mereixen ser anomenats “insensats i durs de cor”. Sort 
que després el reconegueren en la fracció del pa. I llavors sí, recorden 
que mentre els explicava les Escriptures “s’abrusava el seu cor”. I corren 
vers la comunitat, on escolten el testimoni dels altres: sí, Jesús ha 
ressuscitat. 

¿Anem nosaltres desanimats, amb poca fe en la presència del 
Ressuscitat i del seu Esperit en el nostre món? L’episodi d’Emaús ens 
indica les grans pistes per a reconèixer-lo: en la comunitat reunida, en 
la Paraula proclamada i en l’Eucaristia. Són els tres grans sagraments, 
signes eficaços, de la presència del Ressuscitat. Si estem desconnectats 
de la comunitat, si no escoltem la Paraula de Déu, si no anem i no 
participem de l’Eucaristia difícilment el reconeixerem present entre 
nosaltres. Necessitem que ens obrin els ulls i ens omplin d’ànim per a 
continuar treballant en la gran empresa de l’evangelització. 
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Perquè, tot i que no el veiem, el Ressuscitat és sempre present i 
actua en el nostre món. 
 

Mn. Anton Roca 
 

 
 

� DEMÀ, PRIMER DE MAIG: 
Participem en la sortida de les parròquies de l’arxiprestat a Vic. 
Sortirem a les 7:30h. de la parada d’autobusos de la Pl. de la Vila. 
No hi haurà missa a la parròquia. 

 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Francesc Roca Doroteo, de 89 anys, 
que morí el passat dia 25. Descansi en pau. 

 

� BAPTISMES 
Dissabte, dia 29: Karen Villén Arroyo i Jan Falcó Sánchez. Els 
felicitem i preguem que puguin fer ben acompanyats i ajudats el 
camí de la fe. 

 

� SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
• Se celebrarà diumenge vinent, dia 7 de maig, a les 6 de la 

tarda. En acabar petit piscolabis a la plaça. 
• Aquest dimarts, a les 7 de la tarda, al Casal, reunió dels pares 

de Confirmació. 
• Divendres, a les 17:30h: celebració del Perdó pels joves que 

es confirmaran. 
 

� CONSELL PASTORAL PARROQUIAL 

Dijous, dia 4, a les 20h. 
 

� PRIMERES COMUNIONS 
 

o RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS 
Els infants que pròximament faran la Primera Comunió, 
faran la renovació de les promeses baptismals diumenge 
vinent, a la missa de les 12:30h. 

 

o DIES DE PRIMERES COMUNIONS: 
� Dissabtes: 20 i 27 de maig i 3 i 10 de juny. 
� Diumenges 21 de maig i 4 de juny en la missa 

de les 12:30h. 
 

� ESPAI DE PREGÀRIA: “PELS INFANTS I JOVES” 
El proper dia 8 –segon dilluns de mes- en el nostre Espai de       
Pregària (de 19:15h. fins a la missa a les 20h.) pregarem pels 
joves i infants. 

 
 

LA SÍNDROME DE CAPGRÀS 
 

La síndrome de Capgràs és una malaltia molt singular. Els que la 
pateixen creuen que una persona estretament relacionada amb ells ha 
estat substituïda per un doble. David, per exemple, havia estat en coma 
dues setmanes després d'un accident automobilístic. En despertar, quan 
veia la seva mare, li deia al doctor que era una impostora: aquella 
persona s'assemblava a la seva mare, però no ho era. 

La malaltia va ser descoberta l’any 1923 pel psiquiatra francès Jean 
Marie Capgras, però només ara el neurocientífic indi V. S. Ramachandran 
n’ha descobert la causa. Va comprovar que després de l’accident en 
David mantenia intactes les àrees cerebrals que processen les 
informacions visuals (podia veure bé la seva mare), però l'impacte havia 
segat les connexions entre el sistema visual i l'emocional. Podia 
reconèixer, doncs, la seva mare, però no experimentava cap sentiment 
envers ella. Deduïa, doncs, que, si no sentia res per ella, aquella persona 
no podia ser la seva mare.  

Quan en David parlava amb ella per telèfon, reconeixia la seva veu i 
es mostrava afectuós amb ella. Però, si la dona apareixia davant d’ell, la 
tractava com si fos una impostora. I és que la lesió afectava només les 
connexions entre el cervell emocional i el sistema visual. El cablejat entre 
el sistema auditiu i l'emocional no havia patit cap mena de dany. 

La síndrome de Capgràs ens permet entendre com funciona el cervell 
humà, però també ens pot ajudar a comprendre com funcionen els 
mecanismes de la fe. El més important en la vida i en la fe no és el que 
pensem sinó el que sentim, no és creure en Jesús sinó viure Jesús. Així 
com les relacions filials i les de parella no funcionen si el que es pensa 
no va acompanyat del que se sent i del que es viu, l’experiència de fe no 
funciona si més enllà de la creença no hi ha una experiència. 
 

Joan Ferrés i Prats 


