
 

 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

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 (Pilar, Jaume, Vicenç, Ramon, Joaquin, Pepi, Martí  i Mª Dolors)./ 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. 
 

Dilluns dia  15.- Sant Isidre Llaurador 
Vespre.- Isidre Parellada Fortuny                                  
 

Dimarts dia 16.- Santa Gemma Galgani, passionista, i Sant Honorat, bisbe  
Matí.- Missa 
Vespre- A Sant Honorat.                
 

Dimecres dia  17.- Sant Pascual Bailon, franciscà. 
Matí.-      Missa                              
Vespre-       Esposos Eduardo i Emilia                           
 

Dijous dia 18.- Sant Joan I, Papa i màrtir. 
Matí.-   Missa                                       
Vespre.- Missa 
 
Divendres dia 19.- Sant Francesc Coll, prevere dominicà, de Gombrèn.  
Matí.-  Missa                         
Vespre.-      Acció de gràcies Beat Alexandre Planas.             
 

Dissabte dia 20.- Sant Bernardí de Siena, franciscà.  
Matí, 12h.- (Primeres Comunions) Manuel Carrasco./ Josep Poch/ Teresa 
Casanovas. 
Vespre (festiva).-   Esposos Antoni Pastor i Margarita Mayor. Joan Prats 
Escala./48è. aniversari casament  de Joan i Mª Teresa./ Isidre Rigol.                                       
 

Diumenge dia 21.- DIUMENGE SISÈ DE PASQUA  
9h.- Família Martí Tuset./ Federico Tabas. 
                                           

12,30h.- (Primeres Comunions). Rosa Campmany Campmany.      
                                                                                                                                                                                  
                                                                                         

11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DAVANT LES PRIMERES COMUNIONS 
 

• És motiu de molta alegria per a un cristià veure que, any darrere any, 
uns infants s’acosten a la taula de l’Eucaristia. Ja sabem que en aquesta 
celebració, tal com es viu i en el context que es viu, mereixeria també 
subratllar molts aspectes crítics. No tot ens sembla bé i veiem 
comportaments molt allunyats del que hauria de ser la recepció d’aquest 
sagrament. Però ara ens ve de gust valorar aquest esdeveniment en allò 
de positiu que sens dubte té per a tots si som capaços de viure’l amb 
mirada de fe.  

• Creiem que és veritat allò de “feliços els convidats a la seva taula”, a la 
taula de Jesús. És un goig per a la comunitat cristiana que ha anat 
preparant, tan bé com ha sabut i ha pogut, uns nens i nenes que han 
començat a apropar-se a Jesús i a l’Església. Han d’estar contents tant 
l’equip de catequistes com el mossèn i tots els membres de la comunitat 
parroquial perquè ells van fent possible aquell desig del Mestre: “Deixeu 
que els infants vinguin a mi...” 

• També s’han d’alegrar els pares i familiars dels qui han de combregar. 
Els seus fills, els seus néts, podran viure una experiència gran i 
insospitada: Déu es fa el seu company de camí en Crist ressuscitat. Déu 
pròxim i proper... El Déu amic fa estada també en els seus cors d’infant. 
Ens han de fer pensar les paraules de Jesús: “No els impediu que vinguin 
a mi, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells”. Jesús no demana 
que imposem res, sinó que deixem -i no impedim- l’accés a Ell. Alguns 
diran ben sincerament: “i què hi puc fer jo, que estic en un mar de 
dubtes”... Jesús proposa acostar-se a Ell com un nen s’acosta al pare i 
a la mare, no des del recel, sinó des de la confiança.  
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• Finalment també han de tenir una gran alegria els mateixos infants. Ells 
poden captar amb cor net l’amor de Jesús i la seva crida a estimar. Els 
pot captivar la seva senzillesa, el seu sofriment, la seva bondat, la seva 
crida a seguir-lo. És veritat que els nostres nens tenen davant molts 
camins a seguir, alguns dels quals molt seductors. Que estiguin contents 
de ser fills estimats de Déu i cridats a fer el camí meravellós de la vida 
il·luminats per l’Evangeli. El pas de Jesús per les nostres vides mai no 
és inútil. Aquests infants porten una petjada de Déu. Als grans ens 
pertoca respectar-la i –Déu ho vulgui- revifar-la, en nosaltres. Llavors 
l’alegria serà plena!  

 Mn Anton Roca 
 

 
 

� PRIMERES COMUNIONS:  
o Proper cap de setmana: Dissabte, dia 20: 12 h. i diumenge, 

dia 21: 12:30 h. 
o Confessions nens: els dimarts immadiatament abans de fer 

la Primera Comunió, a les 6 tarda. 
o Oferta de Celebració comunitària de la Penitència per 

pares i familiars: Dimecres, 17 o 31 de maig, a les 20:30h, 
segons els vagi més bé, a la capella del Santíssim. 

o Assaigs celebracions: els divendres immediatament abans 
de fer la Primera Comunió, a les 6 de la tarda. 

 

� BAPTISMES DIA 13 DE MAIG  
Han rebut aquest sagrament els infants: Biel Espuña Escudero, Goku 
Yerga Moliner i Raul Moreno Martínez. Per molts anys. 
L’Església anima els pares i padrins a exercir la seva responsabilitat en 
l’educació cristiana dels seus fills. 

 

� CONFERÈNCIA DEL BISBE JOAN-ENRIC VIVES. 
Tindrà lloc  dijous, 25 de maig (i no el 18 com estava anunciat), al Casal 
Parroquial, a les 21:00h. Xerrada sobre “l’Església en sortida”, usant 
l’expressió del papa Francesc. 
Ocasió per saludar el bisbe Joan-Enric i compartir la visió renovada de 
l’Església  sota el prisma del papa Francesc. 
Veniu-hi, valdrà la pena! 
 

� ATENCIÓ! La missa de diumenge vinent de les 12:30 és de Primera 
Comunió. Hi haurà bancs reservats, hi haurà més gent... Distribuï-vos, si 
ho preferiu, en la missa de vigília o de les 9 matí. 

 

• CONCERT DEL GRUP ÍTACA: DISSABTE VINENT, A LES 20,45H. 
És bo de celebrar el trentè aniversari d’aquest grup instrumental de la 
parròquia. Per això ens ofereixen un petit Concert en acabar l’Eucaristia 
de les 8 del vespre. Celebrar junts, amb l’ajuda d’antics membres, aquest 
esdeveniment, és causa de joia i d’agraïment per part de la parròquia i 
ocasió per animar a més joves a continuar aquesta tasca d’animació de 
les celebracions litúrgiques. PER MOLTS ANYS I MOLTES GRÀCIES!   

    
 

EL CAMÍ I L’HORITZÓ 
Déu és per als creients l’horitzó envers el que caminem. Els horitzons 

ens atreuen perquè són la superació de l’ara i de l’aquí, però alhora ens 
inquieten perquè mai no els atrapem. Ho deia Eduardo Galeano en 
aquella cita que m’agrada tant: “La utopia és a l’horitzó. Camino dues 
passes, ella s’allunya dues passes i l’horitzó corre deu passes més enllà”. 
Per molt que avancem, l’horitzó sempre és lluny, sempre es resisteix. 
Déu no l’aconseguim mai, mai no podem dir que el posseïm, sempre és 
més enllà de les nostres definicions, de les nostres comprensions, de les 
nostres experiències. Com la utopia, com l’horitzó.  

Però això no hauria de ser pas frustrant per al creient. Seguint amb 
la cita de Galeano, “llavors, per què serveix la utopia? Per a això, serveix 
per caminar”. Déu omple les nostres vides perquè ens ofereix el plaer 
del camí, ens permet fer de la vida un camí ple de sentit i d’esperança. 

Suposo que una de les coses més terribles d’estar empresonat és el 
fet de no tenir horitzons. Ha de ser terrible perquè, de manera conscient 
o inconscient, tothom a la vida té algun horitzó envers el que camina, 
tothom cerca una utopia i hi camina. Però també és terrible descobrir 
que el camí que s’ha triat resulta buit, frustrant i sense al·licients. Els 
cristians també ens desviem de vegades i agafem camins que ens 
condueixen cap a utopies i horitzons poc fiables. 

La solidesa de la utopia cristiana es fonamenta en la certesa que 
Jesús mateix és el camí. “Sabem en qui hem confiat”, diu Sant Pau. 
Podríem dir que Jesús és el camí i alhora el GPS que garanteix que estem 
fent la ruta adequada per arribar a Déu Pare. Seguir Jesús ens garanteix 
que el nostre camí ens acosta a la veritat i ens porta a la vida.    

Faig meva la pregària de John Henry Newman, prevere anglicà del 
segle XIX que es va convertir al catolicisme i després va ser cardenal de 
l’Església: “Senyor, no et demano veure l’horitzó llunyà. Amb un pas cada 
dia n’hi ha prou per mi”. 
 

Joan Ferrés i Prats 


