
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 Montpart 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.). 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
 

Dilluns dia 8 .- Sant Bonifaci, papa. 
Vespre.- Difunts Torredemer-Roig. En acció de gràcies 50 aniversari de 
matrimoni.                                  
 

Dimarts dia 9.- Santa Casilda vg.  
Matí.- Missa.           Vespre-  Missa.                        
 

Dimecres dia 10.- Sant Joan d’Àvila  
Matí.- Francisco Ribas Badosa i Assumpció Aymerich Poch.                                 
Vespre.- Felip Roig Roig (10 aniversari).                                
 

Dijous dia 11.- Sant Atanasi, màrtir 
Matí.-  Missa.               Vespre.- Missa 
 

Divendres dia 12.- Sant Pancràs, màrtir.  
Matí.- Missa.                     
Vespre.-  A Sant Pancràs. Alba Antonio (un mes).               
 

Dissabte dia 13.- Mare de Déu de Fàtima.   
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).- Pau Bayés i Rosa Olivella./ Carlos Valls Nolla./ A St. Isidre 
(Agrícola Sant Vicenç).                                        
 

Diumenge dia 14.- CINQUÈ DIUMENGE DE PASQUA. Sant Maties, apòstol. 
9h.- Josep M. Aymerich Costa. 
12:30h.- En acció de gràcies grup dels 70 anys y record pels que ens han 
deixat./ Joan Font (13 aniv.) i Montserrat Mèlich./ Assumpció Hernández 
Soto./ Isidre Palau./ Francesc Berenguer i esposa Rosa./ Paulina Gil Bas (1r. 
aniv.) 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIUMENGE QUART DE PASQUA.             7 DE MAIG DE 2017. N. 19 

TEMPS PASQUAL, TEMPS DE SAGRAMENTS 
 

La nostra parròquia té, un any més, l’oportunitat, de viure aquesta 
veritat: la Pasqua –la resurrecció de Jesucristés- com font de vida, esclat de 
gràcia, proximitat de Déu, presència de l’Esperit. Hem renovat les promeses 
del Baptisme i hem obert les fonts baptismals. Avui tindrà lloc el sagrament 
de la Confirmació que és donació del do de l’Esperit Sant. També és temps 
de Primeres Comunions, on vivim el gran sagrament de la presència de Crist 
que ens omple de vida. I no oblidem el sagrament de la Penitència que 
també hem de rebre si volem viure el gran do de la Pasqua: la reconciliació 
i el perdó dels pecats per l’Esperit Sant vessat en els nostres cors. 

Tot fa pensar en una Església que no s’entén sense la dimensió 
sacramental. Tota l’Església és sagrament de salvació, és a dir presència de 
Crist que dóna la salvació. I això té uns moments en que es viu més 
explícitament: quan celebra els sagraments. 

Es fa difícil pensar, doncs, en una vida cristiana sense vida sacramental. 
Els sagraments són moments de gràcia, d’enriquiment de la nostra vida 
interior. Jesús ens parla de les sarments i el cep: les sarments només poden 
donar fruit si estan units al cep. Quan avui molts passen de llarg de la vida 
sacramental i es vanten de ser cristians sense pràctica sacramental, 
nosaltres, assedegats, anem a les fonts de la vida cristiana tot dient: “Senyor 
el nostre cor té set de vós: deunos l’aigua de la vida!”. 

Mn. Anton Roca 
 

CANVI DE DIA DE LA XERRADA DEL BISBE JOAN-ENRIC VIVES  
No es farà el dia el dia 18, com estava anunciat, sinó el 25 de maig, a la 
mateixa hora  (21h.) i al mateix lloc (Casal Parroquial). 
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� SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
Aquesta tarda, a les 6:00h. el nostre Bisbe, Mons. Agustí Cortés, 
donarà el sagrament de la Confirmació als joves: Lluís Aymerich 
Gimeno, Eyna Belsué Comas, Berta Duran Vélez, Elena Espinosa 
Gómez, Arnau Giménez Boltà, Maria González Clajer, Natàlia 
Jornet Casasapere, Núria Pérez Casas, Paula Rodríguez Romero, 
Helena Yueer Sàbat Padró, Pol Sola Aracil i Albert Zapata Font. 
També a dos adults: Diego Granados Pérez i Vicente Zapata 
Nieto. 
Agraïm l’acompanyament que aquests joves han tingut per part 
de la catequista Katty Costa i Prats. A tots els felecitem i preguem 
per la seva perseverança en el camí de la fe i en el seu compromís 
eclesial. Als pares també la nostra enhorabona! 

 

� SAGRAMENTS I CELEBRACIONS: DIA 6 DE MAIG: 
 

• 11h: NOCES D’OR MATRIMONIALS de Pere Saperas i 
Pepita Via. PER MOLTS ANYS! 

• 12:30h: Primera Comunió de Ferran Capdevila Gil. La 
Comunitat cristiana s’alegra i et felicita perquè a partir 
d’ara podràs acostar-te a la taula de Jesús!  

• 17h: Baptisme de Marc Martin Roig. Benvingut a 
l’Església de Déu!  

 

� 1947, UNA BONA ANYADA! 
Diumenge vinent, a la missa de les 12,30 hi participaran una bona 
colla dels que vàrem néixer el 1947, enguany fa 70 anys. Abans 
ens farem la foto davant la Casa de la Vila per verificar la nostra 
joventut, malgrat tot! Fa goig poder celebrar anys, fer-ho en grup 
i fer-ho acompanyats al si de l’Eucaristia dominical. Pregarem pels 
companys i companyes que ja ens han deixat, i després seguirem 
la festa amb un dinar de Germanor. I això només és el 
començament d’una colla d’activitats que s’esdevindran en 
aquest any del 70è. aniversari. PER MOLTS ANYS!!! 

 

� MISSA DE SANT ISIDRE: Dissabte vinent, a la missa de les 8, 
farem memòria de Sant Isidre Llaurador, invocat per la pagesia. 

 
 

� EL SERVEI DE LECTOR EN LES NOSTRES CELEBRACIONS 
És un servei important, i ho és perquè la Paraula de Déu proclamada 
en l’Assemblea litúrgica forma part essencial de la nostra celebració. 
El servei de Lector no és exclusiu de ningú. És un honor, és una 
responsabilitat, però sobretot és un servei. Voldríem que l’accés fos 
ben obert, que molts se’n puguin beneficiar, però sobretot que tots 
posem el màxim interès en proclamar les Lectures amb dignitat, 
d’una manera clara, intel·ligible, entenent el que es proclama...  
Ara volem millorar l’organització d’aquest servei... però caldrà la 
vostra col·laboració!  

 
 

ANYS I VIDA 
 

A començaments del segle XX el poeta i escriptor Rudyard Kipling va 
escriure uns versos molt adients per reflexionar sobre la vida i la mort. Fan 
així: "Si pots omplir el minut implacable/ amb seixanta segons dignes del 
seu transcurs,/ teva és la terra i tot el que conté,/ i, el que és més, tu seràs 
un home, fill meu!". 

Per al poeta una vida satisfactòria consisteix a "omplir el minut 
implacable amb seixanta segons dignes de ser viscuts". És una proposta 
excel·lent i, a més, molt propera a la fe. I una proposta interpel·ladora, 
perquè contradiu la nostra manera habitual de ser i de fer. Efectivament, 
tendim a preocupar-nos molt per afegir anys a la nostra vida i no tant per 
afegir vida als nostres anys. I això és contradictori: afegir més anys a la vida 
no és a les nostres mans, i afegir vida als nostres anys sí. Això no és només 
una possibilitat, és un deure.  

Hi ha moltes maneres d’afegir vida als nostres anys, moltes maneres de 
fer els minuts més fecunds. Viure més intensament la presència de Déu n’és 
una. Estimar més als altres, una altra.  

Dedicar més temps a la meditació i a la pregària és una forma d’afegir 
més vida als nostres minuts. Implicar-se en la millora del nostre entorn des 
del punt de vita social, educatiu, cultural o religiós també ho és. I ho és 
dedicar una part del nostre temps als que se senten sols o pateixen alguna 
malaltia. La nostra vida s’omple també de sentit si som capaços de superar 
els sentiments negatius (enveges, odis, sentiments de revenja), de perdonar 
si algú ens han ferit...  

Tot això surt de dins si ens sentim estimats per Déu. I són actituds i 
comportaments que trenquen les nostres rutines quotidianes i ens ajuden a 
viure amb més plenitud, que transformen la nostra existència i omplen de 
vida els nostres minuts. 
 

Joan Ferrés Prats 


