
 

ABRIL del 2019 

DIUMENGE DE RAMS (14/04) 
Benedicció; a les 10’30h (santa Maria), a 
les 12h (sant Antoni). 
 
CONFESSIONS 
Dilluns 15, a les 17h (santa Maria). 
Dilluns 15, a les 20h (sant Antoni). 
 

CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 17, a les 20h (sant Antoni). 
 
DIJOUS SANT 
Eucaristia a les 20h (santa Maria). 
DIVENDRES SANT 
Celebració a les 12’30h (santa Maria); a les 18h (sant Antoni). Via 
crucis a les 20h (a santa Maria i a sant Antoni). 
DISSABTE SANT 
Vetlla pasqual a les 22h (sant Antoni); seguidament sopar pasqual. 
DIUMENGE DE PASQUA 
Eucaristia a les 11h (santa Maria). 
Eucaristia a les 12h (sant Antoni). 
+++++++++++++++++ 
EL PAPA FRANCESC PUBLICA «CHRISTUS VIVIT» 
El passat dimarts 2d’abril el papa feia pública una nova exhortació 
apostòlica, «Christus vivit». El mateix títol del text encomana una 
primera recepció del mateix estil joiós del papa Francesc. Els termes 
«vida», «viu» i «viure» apareixen fins a unes 280 vegades. Un detall 
significatiu és el desig de no fer massa abstraccions, és a dir, no 
existeix «la joventut» sinó «els joves», seguint aquell principi pastoral 
del mateix papa Francesc a l’Evangelii Gaudium, que deia «la realitat 
és abans que la idea». A més a més, de no poder separar els joves de 
la societat com si fos una casta diferent, no volem mitificar aquesta 
etapa de la vida, sinó descobrir i acompanyar aquells que adverteixen 
en ells l’instint de felicitat i de plenitud. 
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«NO A LA VIOLÈNCIA» 

De nou apareix Jesús al temple, com en d’altres ocasions, per 
escoltar, ensenyar, dialogar, compartir i debatre amb d’altres 
entesos els passatges de la Llei, on el poble jueu i els antics 
profetes havien descrit la identitat de Déu. Jesús no s’amaga de 
res ni de ningú. De nou, alguns, intenten trobar alguna 
contradicció en les paraules de Jesús, per acumular raons I acabar 
amb la seva vida. Alguns detalls de l’evangeli de Joan ens mostren 
com Jesús era algú escoltat, «tot el poble acudia cap a Ell». 
Aquesta fama havia anat creixent silenciosament, com també els 
seus adversaris, aquells que veien amenaçada la seva capacitat 
d’influència social, o la seva cota de poder, en nom d’una 
comprensió massa nova. Els contraris a Jesús volen resoldre una 
situació d’adulteri amb la violència, apedregant aquella noia. 
Jesús, ho sabem per l’evangeli de Mateu, no va venir per anul·lar 
els llibres de la Llei o dels profetes, sinó a portar-los a la plenitud, 
és a dir, a que siguin compresos i viscuts plenament. Jesús, el Fill 
de Déu, no desitja la mort del pecador, sinó que es converteixi i 
que visqui. Qui podria lloar Déu en el país dels morts? 
Déu, a través de Jesús ens crida a una acció precisa, justa I que 
ajudi a créixer. «Feliços els qui proven de viure el perdó». No es 
tracta de parlar del perdó, sinó de viure’l. Nosaltres som uns 
perdonats, convé no oblidar-ho. És important perdonar i donar 
perdó, aquesta és la perfecció, la plenitud, de la Llei: estimar, no 
condemnar, no jutjar. «Feliços els qui treballen per la pau, perquè 
seran anomenats fills de Déu». La violència no és la fi d’un 
conflicte. Els qui tracten de buscar camins de reconciliació ho fa 
com un artesà, o com un artista, d’una manera molt laboriosa 
perquè  construir la pau requereix fermesa, convicció, serenitat, 
creativitat, destresa i sensibilitat. «Feliços els qui abandonen 
qualsevol mena de violència». Aquests són els qui creuen de nou 
en la capacitat de reinici d’una persona humana, com feu Jesús. 
Enamorem-nos de la pau. Lluitem per viure-la i encomanar-la. 

Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts celebració de la 
paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h. Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS Diumenge 31: Josep Urgellés i 
Roser Xancó 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h.  
 
 
INTENCIONS Dissabte 30: Esposos Josep Can ellas i Dolors Castellví . Tuites Valls. Pere Fisa i Rosina Can ellas / Diumenge 31: Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i famí lia. Joan Ribas. Josep Martí  Tor. 
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SANT DE LA SETMANA 

El proper dimecres 10 d’abril recordem el testimoni de santa 
Magdalena de Canossa (1774-1835), fundadora de les religioses: 
Filles de la caritat canossiana. 
Va perdre el seu pare quan ella era encara una nena, fet pel qual la 
seva mare es tornà a casar amb aquell que maltractà a la petitat 
Magadalena durant la seva infància. La seva debilitat, afegida a la 
seva poca salut, va anar sumada a una gran pobresa a la seva ciutat 
natal de Verona. Al costat d’aquesta realitat el seu compromís de 
vida cristiana la portà a fundar una congregació dedicada als nens 
abandonats i joves delinqüents. 
 
 


