
 

CONFESSIONS 

Santa Maria: Dimarts 23/03 a les 16h. 

 

CINEMA QUARESMAL 

Divendres 26/03 a les 16h. A les 18’30h cine 
fòrum. 

 

DIUMENGE DE RAMS 

(Dissabtes hi haurà benedicció de Rams a 

l’interior del temple. Sense processons). 
Santa Maria: benedicció i missa a les 10’30h 

Sant Antoni: No hi haurà benedicció a la plaça. Benedicció i missa a les 12h 

 

DIJOUS SANT 

Santa Maria: Eucaristia a les 18h. Tot seguit hi haurà pregària al monument. 

L’Església romandrà oberta fins les 22h. 
Sant Antoni: Eucaristia a les 20h. Tot seguit hi haurà pregària al monument. 

L’Església romandrà oberta fins les 22h. 
 

DIVENDRES SANT 

Les parròquies restaran obertes de 9h a 13h. 

Santa Maria: celebració a les 16h. Tot seguit via crucis davant de l’Església. 
Sant Antoni: celebració a les 19h. Tot seguit via crucis, a l’interior del 
temple. 

 

DISSABTE SANT 

Santa Maria: Ofici de lectures a les 11h. 

Sant Antoni: Vetlla pasqual a les 19’30h. 
 

DIUMENGE DE RAMS 

Santa Maria: Missa de Pasqua a les 10’30h. 
Sant Antoni: Missa de Pasqua a les 12h. 

 

DILLUNS DE PASQUA 

Sant Antoni: Missa a les 12h. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: MORIR PER DONAR FRUIT» 

Tot allò que afirmem de Jesucrist ho hauríem d’aplicar, amb claredat 

però també amb distància, a la nostra Església. És a dir, l’Església té 
una missió, o millor dit, és missionera com Jesús però al mateix temps 

ella ha rebut en herència el do de l’Esperit Sant que Jesús ha enviat. 

Mentre que Jesús té un relació estretíssima amb l’Esperit de Déu, i per 
això és el seu Fill, l’Església n’és simplement acollidora. I això comporta 
que en la missió com en tots els plantejaments l’Església no oblidi mai 
de viure la humilitat. L’Església no salva ningú, Jesús és qui ho fa, 

donant la seva vida amb amor fins al final, com el gra de blat que quan 

cau a terra ha de morir per donar fruit, és a dir, «lliurar-se per trobar», 

«perdre’s per guanyar». Així també l’Església, i tots els qui en formem 
part. Les nostres accions, paraules i gestos han de reflectir aquest 

sentit d’entrega i lliurament total, combinats acuradament amb una 
espiritualitat missionera positiva, resistent, convincent. Ens cal posar 

«amor» a allò que vivim, i aquest és, ens dubte, el major de tots els 

sacrificis que qualsevol que es digui cristià pot dur a terme. Anar a la 

pasqua es preparar-nos per a fer aquest pas d’entrega, de sortida d’un 
mateix per arrelar la nostra vida únicament en Déu. Volem mantenir-

nos ferms en aquesta intenció. Això serà donar glòria a Déu. De fet, un 

dels enunciats missioners més fecunds de la història del cristianisme, 

atribuïda a sant Ignasi de Loiola, recitava en llatí dient: «ad maiorem 

dei gloriam» (AMDG). Tot per lloar-lo més a Ell. I sant Ireneu de Lió va 

afirmar profèticament que «la glòria de Déu és que l’home visqui». El 
que lliga aquestes dues expressions és que la glòria de Déu té una 

relació estreta amb la vida, o millor dit, amb que l’home visqui de 
veritat. I no hi ha vida més profunda que aquella que estima. I no hi ha 

estimació sense entrega. I no hi ha entrega veritable sense el ferm 

compromís de resistir en tot moment. I no hi ha resistència en la 

missió sense anhelar, ara i per sempre, la glòria de Déu. Preguem, 

encara en aquesta quaresma, per tal no defallir en el nostre camí 

d’entrega i resistència. Així donarem glòria a Déu (AMDG). 

Mn. Daniel Palau 

 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimecres i divendres a les 

19h. Dimarts missa compartida a les 

19h. Dijous adoració al santíssim a 

les 19h. Dissabte a les 20. Diumenge 

missa a les 12h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 20: Carme Bacarises Jorba. 

Antonia  Valls.  Maria Consol 

Escorsell. Difunts de la família 

Urgellés-Xancó i Cañelles-

Santeugini. Isabel Mañas / Diumenge 21: Josep Ponsà. Lluís Canals. 

Joaquima Roca. Difunts de la família Requena-Mora. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 20: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes. Esposos Josep 

Cañellas i Dolors Castellví. Antonia 

Tortoras. / Diumenge 21: Montserrat 

Boltà Cañellas. Adrià Canals. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++ 

PREGÀRIA PER DEMANAR 

LA CONVERSIÓ 
 

Senyor, aquesta quaresma ho veig me ́s clar: 
Convertir-me: 

no és esforçar-me per evitar l'abisme; 
sinó llançar-me a la conquesta 

dels cims. 
 

Convertir-me: 
no e ́s plorar per les caigudes i decepcions del passat; 

sinó ser fidel al present, malgrat 
tot. 

 
Convertir-me: 

no e ́s mirar les cadenes que em tenen amarrat; 
sinó aprendre a trencar les cadenes que em paralitzen les mans, el 

cap i el cor. 
 

Convertir-me: 
és alliberar-me de tot allò que deshumanitza 

i que em deshumanitza. 
 

Convertir-me: 
és posar vida, amor i prese ̀ncia allà on hi ha mort, buidor i 

trencament. 
 

Convertir-me: 
és creure, de fet, en Tu, que m'estimes i comptes amb mi; 

malgrat les meves infidelitats 
 

Amén 


