
 
 

INTENCIONS  DE  PREGÀRIA EN LES MISSES 
 

Dissabte dia 20.- Sant Bernardí de Siena, franciscà.  
Matí, 12h.- (Primeres Comunions) Manuel Carrasco./ Josep Poch/ Teresa 
Casanovas./ Francisco González Sánchez. 
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. 
 

Dilluns dia 22 .- Santa Joaquima de Vedruna, i Santa Rita de Cassia 
Vespre.- Acció de gràcies a Sta. Rita./ Joaquim Folqué Margalell./ Jaume 
Vilà Llopart.                                  
 

Dimarts dia 23.- St. Desideri, bisbe 
Matí.- Missa. 
Vespre.- A Sta. Rita./ Mª dels Àngels Perals Aymerich.                       
 

Dimecres dia 24 .- Maria Auxiliadora. 
Matí.- Joan Costa Ubach (17 aniversari).                                 
Vespre.-  Ramon Badosa (23 aniversari) i Pepeta Castells. Acció DE gràcies 
a Maria Auxiliadora.                        
 

Dijous dia 25.- Sant St. Beda el Venerable i St. Gregori VII, papa 
Matí.- Missa. 
Vespre.- Mª Teresa Casanovas (natalici). Miquel Siñol (7è. aniv.) esposa 
Lola, fill Ermenegil i neboda Núria. 
 
Divendres dia 26.- Dedicació Catedral del bisbat. Sant Felip Neri. 
Matí.- Missa.                      
Vespre.- A la Mare de Déu del Far. Francisco Moriana López (funeral).         
 

Dissabte dia 27.- Sant Agustí de Canterbury  
Matí.- No hi ha missa. 
Vespre (festiva).-    Joan Marcè i família. Carlos Valls i Cisco Marco 
(capelletes Mª Auxiliadora). Antonio Avalos Hortal (1r. aniversari)./ Mª 
Eugenia de Guevara (1 mes). Vicenç Marcé Prats.                                         
 

Diumenge dia 28.- SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR  
9h.- Família Planas Tuset./ Miquel Via i esposa Dolors i Joan Saperas i esposa 
Benita. 
12:30h.- Missa. 
11h matí a Sant Roc.- Per la Feligresia. 
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DIJOUS VINENT, AL CASAL PARROQUIAL: 
“UNA ESGLÉSIA EN SORTIDA” 

 

 

En aquest curs ens vàrem plantejar parlar de 
tres temes que el papa Francesc té molt presents 
en la seva predicació i escrits: la família, els pobres 
i l’Església. En queden molts per tractar: per 
exemple l’ecologia al centre del missatge cristià... i 
d’altres. 
 

  Per parlar de la família ho férem acompanyats 
del Dr. Gaspar Mora. Dels pobres i el missatge 
social ho férem amb la Gna. Victòria Molins. Ara, 
aquest dijous per parla-nos de la visió peculiar que 
el Papa accentua en parlar de l’Església (“Una 

Església en sortida”) vindrà el bisbe Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe 
d’Urgell i Copíncep d’Andorra. 
 

Ell va ser Bisbe auxiliar de Barcelona, encarregat de la zona pastoral 
del Llobregat i per això va tenir una relació freqüent i pròxima amb la 
nostra parròquia. Ara tindrem ocasió de tornar-lo a saludar i escoltar la 
seva reflexió sobre l’Església. 
 

Recordeu: Dijous, 25 de maig, a les 9 del vespre, al Casal parroquial. 
 

 Vine i convida  els  teus amics! 
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� ARRIBEM A LA PLENITUD DE LA PASQUA: 
Amb la solemnitat de l’Ascensió, diumenge vinent i la de la 
Pentecosta l’altre diumenge, arribem a la celebració completa del 
temps pasqual:  Crist ressuscitat, Crist que participa de la glòria del 
Pare i Crist que ens envia el seu Esperit Sant. 
 

� AVUI: LA PASQUA DEL MALALT 
A nivell diocesà se celebra a la residència de St. Joan de Déu de 
Martorel. El Sr. Bisbe presidirà l’Eucaristia amb malalts, i amb tot 
l’entorn d’institucions i voluntaris que estan prop dels malalts, 
ajudant-los i assistint-los. També hi aniran membres de la pastoral 
de malalts de la nostra parròquia. Dia per tenir present els nostres 
malalts i la tasca dels visitadors que es fa a la parròquia. Gràcies!  

 

� HAN FET LA PRIMERA COMUNIÓ 
o Dissabte, dia 20: 

Natalia Carrasco Peña, David Carrasco Poch, Elia Gamero 
Moliner, Víctor López Goenaga, Maria Marín Arribas, Sergi 
Melero González, Leire Moreno Murillo, Joana Pérez Hernández, 
Júlia Ricardo Masana, Denís Rodríguez Duch i Hector Saa Perals. 

o Diumenge, dia 21: 
Iker Beleño Chicano, Estela Contreras Moreno, Gal·la Jarde 
Roig, Alexander Martínez Quesada, Pau Vargas Granados, Anae 
Villalba García i Maria Yerga Valls. 

Per molts anys i “feliços els convidats a la taula del Senyor!” 
 

� PROPER CAP DE SETMANA:  
PRIMERES COMUNIONS: DISSABTE, A LES 17:00 H. 

 

� CONDOLENÇA 
La donem als familiars de Trinidad García González, que morí el 
proppassat dia 19, a l’edat de 82 anys. Descansi en pau! 
 

� BAPTISMES:  Dia 20: Alain Medina Moreno i Jimena Zafra Alvarez.  
             Dia 21: Isaac Almeyda Olaya. 

  Benvinguts a l’Església de Déu! 
 

� LA PARRÒQUIA A LOURDES AMB ELS MALALTS 
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de les diòcesis de 
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, ja està preparant el 
pelegrinatge d’estiu –del 29 de juny al 3 de juliol- a Lourdes. 

La nostra parròquia hi participarà com cada any, amb el desig que 
els malalts se’n puguin beneficiar i també els qui volen fer un servei 
de voluntariat: els grans amb tasques d’ajuda als malalts i els joves 
amb tasques d’animació. 
S’hi pot participar sota aquestes conceptes: malalts i/o amb 
discapacitat, voluntaris amb tasques d’ajuda i animació, i finalment 
com a pelegrins al costat dels malalts. Les inscripcions poden fer-
se ja al despatx parroquial, de 19h. a 20h. els següents dies: dilluns, 
22 i 29 de maig i divendres 26 de maig i 2 i 9 de juny.  

 

� FINAL DE CURS ESPLAI FLOR DE NEU 
Tindrà lloc dissabte vinent, a les 16h. a l’església, on es farà una 
dinámica/pregària per concloure el curs. 

 

 

 

PENSAMENTS I SENTIMENTS 
 

El compromís d'haver de fer un escrit pel Full Parroquial cada setmana 
em fa molt de bé, perquè m'obliga a analitzar de manera acurada el que em 
passa, el que visc i fins i tot el que treballo per poder extreure’n alguna 
reflexió o alguna vivència que sigui profitosa des del punt de vista de la fe. 
Aquests dies, per exemple, he hagut d'aprofundir a la feina en els 
descobriments que ha fet la ciència a les darreres dècades entorn a la 
importància de les emocions en la presa de decisions de les persones. És un 
tema que m’apassiona. 

Doncs bé, els científics asseguren que -en contra del que sovint hem 
cregut al món occidental- a les persones no ens mouen els pensaments sinó 
els sentiments, no ens mouen els coneixements sinó les emocions. O, dit 
d’una altra manera, que un pensament només ens mou si té per a nosaltres 
una carrega emocional. 

Donant voltes al tema se m'ha acudit un exemple que he tingut 
oportunitat de comprovar per mi mateix. Estic segur que no se us farà 
estrany, perquè haureu viscut experiències si milars. Jo sé que haig de morir 
algun dia, n’estic convençut, però aquest coneixement només em mou, 
només m'obligarà a revisar i a qüestionar el meu sistema de valors, si passa 
de pensament a sentiment. En concret, si mor alguna persona que em 
resulta molt propera o si jo mateix em trobo en una situació de perill o de 
risc. És fàcil traspassar aquesta reflexió a l'àmbit de la fe. Fàcil i 
interpel·lador. El simple fet de conèixer Jesús no afecta la meva vida. Per 
molts coneixements que hagi acumulat sobre Ell, no tinc cap garantia de 
què transformin la meva vida. Jesús només em mourà si, a més de ser un 
pensament, és per mi un sentiment. 
 

Joan Ferrés i Prats 


