
 

 
MES DE MAIG del 2019 

FAMÍLIES  
Dissabte 4 de maig, excursió de famílies 
en preparació del camí de Santiago (santa 
Maria, a les 10h). 
Dissabte 4 de maig, trobada arxiprestal 
de famílies de catequesis, a les 16’30h a 
Vallirana, (escola de les Dominiques). 

 
CONSELL PARROQUIAL 
Dilluns 6 a les 20h (sant Antoni). 
Dimarts 7 a les 19h (santa Maria). 
 
ESPLAI 
Trobada de monitors l’11 i 12 de maig, a Vilanova i la Geltrú. 
 
APLEC DE SANT PONÇ 
Diumenge 12 de maig, missa a les 11h al monestir, seguidament 
sardanes. 
 
CATEQUESIS D’ADULTS 
Dimecres 22 de maig, a les 20h (sant Antoni). 
 
PREGÀRIA 
Divendres 24 a les 19h, pregària mariana (santa Maria). 
Dijous 30 a les 20h, adoració (sant Antoni). 
 
+++++++++++++++++ 
EL PAPA FRANCESC  
Preguem pels fruits apostòlics del nou viatge del papa Francesc a 
Bulgària i Macedònia (del 5 al 7 de maig). I acceptem en les nostres 
vides la presència de l’Esperit Sant tal com predicava el passat 
dimarts 30 d’abril, que ens ajudarà a renéixer de nou des de Déu. 
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«SÍ AL FET DE RECOMENÇAR» 

No sempre és fàcil recomençar, però molts cops hem de 
considerar aquest fet en la nostra vida, després d’un trajecte, 
d’un servei, d’un fracàs o d’una decepció.  
Això és el que li passa a Pere, i als deixebles. Saben que haurien 
de recomençar, però no es veuen amb cor de tornar a engegar i 
prosseguir la proposta que tant els va captivar: ser «pescadors 
d’homes». Aquella amb la que Jesús, l’Amic, els va fer adonar 
de com Déu era prop dels pobres, dels petits, dels senzills. 
Ens convencem, malgrat tot, que hem de recomençar, però la 
qüestió és: «amb o sense Jesús?» Aquesta és la cruïlla que ens 
proposa l’Evangeli d’avui. Déu no vol de nosaltres respostes 
fetes, estratègiques, perquè en el fons no serveixen per res. 
Déu vol respostes sinceres, persones lliures. Si alguna qualitat 
té Pere, i en té i moltes, és la sinceritat. Aquell que és sincer 
compta amb la presència de Jesús, encara que no el pugui 
reconèixer fàcilment. També els va succeir el mateix a Maria 
Magdalena el matí de resurrecció en el sepulcre, o als deixebles 
d’Emaús que caminaven marxant de Jerusalem. Jesús s’apropa 
a tot aquell que juga net, a tot aquell que és sincer. I ens 
interroga per verificar la nostra sinceritat, com fa amb Pere i els 
deixebles: «no teniu res per a menjar?», o bé a Maria 
Magdalena: «dona, per què plores?», i també als d’Emaús «no 
calia que el Messies patís tot això abans d’entrar a la seva 
glòria?».  
De fet, Jesús, prova la nostra sinceritat per indicar-nos com 
recomençar. Estimats, el fet de recomençar és possible, 
sobretot amb Jesús, que ens reconeix pel nostre propi nom, 
que ens dona l’Eucaristia i que ens anima a tornar a intentar-ho 
tot amb Ell. La Pasqua és això, no viure del passat, no viure 
entristits per un ahir que ja no tornarà, ans al contrari, seguir 
tirant les xarxes en el seu nom, tornar a endinsar-nos en el mar 
de la vida i reconèixer la seva presència en la nostra vida. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h. Diumenge missa a les 19h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 4: Cosins de la família 
Claramunt. 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge (missa de 
l’aplec a les 11’30h, al monestir de 
sant Ponç).  
 
 
INTENCIONS 
Dissabte 4: Tuietes Valls i Mingo 
Amposta. Pere Fisa i Rosina Cañellas 
/ Diumenge 5: Esposos Josep 

Cañellas i Dolors Castellví. Esposos Salvador Ros i Dolors Roca i 
família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 

 

SANT DE LA SETMANA 

El proper dimarts 7 de maig recordem la figura de santa Domitila, 
neta de l’emperador romà Vespasià (s. I). Per primera vegada es cita 
aquesta màrtir cristiana en un recull de màrtirs del segle IX, en un 
recull localitzat a Lió (França). Segons aquest recull es cita aquesta 
figura com a testimoni de Crist que va morir durant la persecució de 
Dominicià. Les seves companyes de martiri, Eufrosina i Teodora, 
també són recordades en aquest mateix martiri. Són famoses, a 
Roma, les catacombes de santa Domitila, encara que ella fou 
desterrada a l’illa de Poncia. 
 


