
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LLEGIM EL PAPA FRACNESC. AUDIÈNCIA 14/04/2021. 
 
La vida de una parroquia y de toda comunidad cristiana está 
marcada por los tiempos de la liturgia y de la oración comunitaria. 
Ese don que en la infancia hemos recibido con sencillez, nos damos 
cuenta de que es un patrimonio grande, un patrimonio muy rico, y 
que la experiencia de la oración merece ser profundizada cada vez 
más. El hábito de la fe no es almidonado, se desarrolla con nosotros; 
no es rígido, crece, también a través de momentos de crisis y 
resurrecciones; es más, no se puede crecer sin momentos de crisis, 
porque la crisis te hace crecer: entrar en crisis es un modo necesario 
para crecer. Y la respiración de la fe es la oración: crecemos en la fe 
tanto como aprendemos a rezar. Después de ciertos pasajes de la 
vida, nos damos cuenta de que sin la fe no hubiéramos podido 
lograrlo y que la oración ha sido nuestra fuerza. No solo la oración 
personal, sino también la de los hermanos y de las hermanas, y de la 
comunidad que nos ha acompañado y sostenido, de la gente que 
nos conoce, de la gente a la cual pedimos rezar por nosotros. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EIXAMPLAR EL COR» 

En el moments immediatament posteriors a la mort de Jesús, la 
decepció s’apoderà dels deixebles i amics més propers. I després 
d’aquesta vingué el desànim. Aquest temps de Pasqua volem de debò 
assumir la lògica evangèlica d’eixamplar el nostre cor, per tal de viure 
en el desencís. Aquest ens arriba perquè de vegades ens oblidem ben 
aviat de Jesús, de la seva victòria enfront del pecat i del mal. Ens cal a 
tots respirar a fons i obrir la nostra vida a la novetat que prové de 
Jesús. Es tracta d’escoltar Jesús, de la mateixa manera que Jesús ens 
escolta i ens acompanya, com ho va fer amb els deixebles d’ Emaús. 
Altra vegada veiem com Jesús ressuscitat ens ve a visitar quan estem al 
costat d’aquells amb qui fem camí. Dono gràcies a Déu per fer camí 
amb vosaltres. Ens recolzem, ens acompanyem i preguem els uns pels 
altres. Jesús ens ha convidat a sortir dels nostres aïllaments, dels 
nostres prejudicis, a viure d’una manera nova: eixamplant el cor. Jesús 
ens obre a tots els ulls de la fe, per tal que la nostra fe en la resurrecció 
no sigui una al·lucinació, sinó una esperança certa que ens impulsa a 
tots a viure la nostra vida des de l’honradesa i fort convenciment 
d’assolir, ara sí, la plenitud de la nostra vida. No podem eixamplar el 
cor sols, ens necessitem. El testimoniatge dels mateixos germans i 
germanes de la comunitat, així com la seva pregària i la seva proximitat 
ens ajuden. Com s’ajudaven aquells dos deixebles, els quals mentre 
fugien de Jerusalem reben la visita inesperada de Jesús, i a més a més 
a comenten i comparteixen les Escriptures i el sentit que aquestes 
desprenen. Que n’és d’important fer créixer el sentit de les 
Escriptures, sense distorsionar-les segons les nostres conveniències, 
sinó per descobrir mes i millor Jesús que camina al nostre costat. Que 
desapareguin les nostres alarmes, els nostres dubtes amb els qui 
convivim massa sovint, i canviem-los per la presència de Jesús mateix. 
Siguem testimonis de Jesús que «havia de patir i de ressuscitar d’entre 
els morts el tercer dia». Així és com podrem vèncer el desànim i la 
decepció, així és com podrem eixamplar el cor, gràcies a Jesús 
ressuscitat. 

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 17: Carme Bacarisses 
Jorba. Família Royo Pórtoles / 
Diumenge 18: Juanita Escrivano. 
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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 17: Josep Maria Boltà. 
Esposos Josep Cañellas i Dolors 
Castellví. Josep Morral. Mn. Ambrós / 
Diumenge 18: Montserrat Boltà 
Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i 
Dolors Roca i família. Joan Ribas. 

Josep Martí Tor 
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ORACIÓ PER LES VOCACIONS NATIVES 2021 

 

 
Senyor, gràcies per haver volgut  

que jo sigui una missió, 

no un calaix tancat amb clau.  

 
Gra ̀cies per haver-me creat per a Vós  

i per a servir-vos amb alegria 
en el qui més ho necessiti. 

 

Si no m’heu fet per a guardar-me,  
sinó per a oferir-me als altres; 

si totes les qualitats i carismes 

que heu posat en la meva persona  
no so ́n per a mi, sino ́ per als altres..., 

 llavors, Senyor, ¿per a qui sóc jo?  

per a qui són la meva ment, 

el meu cor, les meves mans?  
qui són els que m’esperen com un regal vostre? 

 
Jesús, Vo ́s que sou el Mestre 

—Mestre d’amor a la humanitat,  

Mestre de felicitat, Mestre d’entrega—,  

ensenyeu-me a arribar fins a aquells  

als qui heu volgut enviar-me. 
Amén. 

 


