
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LLEGIM EL PAPA FRANCESC. AUDIÈNCIA 28/04/2021. 
 
La práctica de la meditación ha recibido en estos años una gran 
atención. De esta no hablan solamente los cristianos: existe una 
práctica meditativa en casi todas las religiones del mundo. Pero se 
trata de una actividad difundida también entre personas que no tienen 
una visión religiosa de la vida. Todos necesitamos meditar, reflexionar, 
reencontrarnos a nosotros mismos, es una dinámica humana. Sobre 
todo, en el voraz mundo occidental se busca la meditación porque esta 
representa un alto terraplén contra el estrés cotidiano y el vacío que se 
esparce por todos lados. Ahí está, por tanto, la imagen de jóvenes y 
adultos sentados en recogimiento, en silencio, con los ojos medio 
cerrados… Pero podemos preguntarnos: ¿qué hacen estas personas? 
Meditan. Es un fenómeno que hay que mirar con buenos ojos: de 
hecho nosotros no estamos hechos para correr en continuación, 
poseemos una vida interior que no puede ser siempre pisoteada. 
Meditar es por tanto una necesidad de todos. Meditar, por así decir, se 
parecería a detenerse y respirar hondo en la vida. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: SABA NOVA PER A TOTS» 

Pasqua és vida, vida renovada. Això que afirmem ens afecta 
directament a tots els qui ens diem cristians. I és que nosaltres som 
convidats a ser homes i dones de Pasqua. L’evangeli d’aquest 
diumenge ens ajuda. En aquesta ocasió se’ns presenta la imatge del 
cep i les sarments. Per viure la Pasqua hem d’estar units al cep 
veritable, és a dir, a Jesús. Aquesta és la única manera de donar fruits. 
No ens referim a una unió asfixiant, obsoleta, sinó a una unió plena i 
total. I això és gràcies a l’Esperit Sant, aquell que vàrem rebre el dia del 
nostre baptisme. És a dir, el mateix Esperit de Jesús present en la 
nostra vida interior i que ens impulsa a desplegar tots els nostres 
talents, carismes i virtuts. L’Esperit és com la saba que recorre la vida 
del cep i arriba fins el lloc més llunyà per tal de brotar i donar un bon 
fruit. Així ens passa també a nosaltres. L’Esperit ens omple 
interiorment de la seva força i la seva vitalitat, perquè totes les nostres 
accions, gestos i compromisos donin bon fruit. No podem perdre allò 
que Jesús ens ha confiat, el que Ell ha transmès, el que Ell ha ensenyat. 
I això ho diem no només a un nivell personal, sinó també a nivell 
comunitari. Imaginem-nos que la parròquia és una branca del cep 
veritable. Preguntem-nos amb sinceritat: «deixem que l’Esperit Sant 
mogui la nostra parròquia?», «donem fruits?», «quins?», «creixem tal 
com Déu vol?». El projecte de ser comunitat parroquial no es 
construeix en un dia, ni de cop, demana ser pacients, confiats, 
esperançats. Preguem Déu que ens enviï sempre el seu Esperit, saba 
nova per a les nostres vides. Demanem a Déu que ens doni la força de 
l’amor per ser aquells bons testimonis que vol que siguem. Acceptem 
la nostra missió de ser comunitat parroquial, és a dir, ben gran en la 
que sempre puguem acollir tothom, ben ferma perquè no visquem la 
nostra fe anònimament, ben centrada en Jesús, el cep veritable, que 
per nosaltres va donar la vida, ben humil per no aturar-nos en el nostre 
camí de conversió, ben esperançada per donar els bons fruits del 
Regne de Déu. 
 

Mn. Daniel Palau 
 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns i divendres a les 19h. 
Dimarts i dimecres missa 
compartida a les 19h. Dijous 
adoració al santíssim a les 19h. 
Dissabte a les 20. Diumenge missa a 
les 12h.  
 
INTENCIONS 
Dissabte 1: Carme Bacarisses Jorba.  
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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 1: Josep Maria Boltà. Josep 
Morral. Teresa Roig Parellada. 
Escoposo Josep Canyelles i Dolors 
Castellví / Diumenge 2: Irma Centeno 
Berrio. Wilbert Valencia Centeno. 
Albertina Centeno Berrio. Montserrat 

Boltà Cañellas. Adrià Canals. Salvador Ros i Dolors Roca i família. Joan 
Ribas. Josep Martí Tor. 
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Vull estar amb Tu 
  

Com les sarments estan en el cep,  
jo vull estar en Tu. 

Vull estar en tu per escoltar el teu 
anunci.  

Vull estar en tu i ser deixeble teu. 
Vull estar en Tu per deixar  

que el teu missatge em vagi netejant. 
Vull estar en Tu i que les teves 

paraules  
restin en mi, en nosaltres. 

Vull estar en Tu i deixar-me esporgar 
per Tu.  

Vull estar en Tu per donar el teu fruit,  
el fruit que Tu vulguis. 

Vull estar en Tu 
i que Tu estiguis en mi,  

en nosaltres. 
Vull estar en Tu per donar glòria  

al teu Pare, al nostre Pare. 
 



Àlvar Sànchez, sj 

 
 


