
 
APLEC DE SANT PONÇ 
Diumenge 8 de maig, missa les 11’30h i 
tot seguit sardanes a l’era de can 
Dispanya. 
 
SAGRAMENTS 
Preguem pels nens de les nostres 
parròquies que participaran de la primera 
Eucaristia aquest proper mes de maig: La 
Naya, l’Olivia, la Daniela, el Michael, el 

Nauel, la Dana, el Paolo, l’Isabella, l’Aitana, la Paula, l’Hèctor, la 
Bianca, el Denis, el Gerard, el Lluís i la Maria. De tots ells el 
Paolo, l’Hèctor, la Paula i la Daniela també seran batejats 
 
ASSEMBLEA PARROQUIAL DE SANT ANTONI (24/04/2022) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El resum de l’assemblea ja està disponible al final de l’Església, o 
bé al despatx parroquial. Qui vulgui també el pot rebre per 
correu electrònic si facilita la seva adreça. Gràcies a tots. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: FELIÇOS ELS QUI OBEEIXEN» 
Pasqua és el temps de l’alegria. Jesús no ens deixa indiferents, 
com tampoc als apòstols, els quals van continuar, no sense algun 
dubte i fins i tot, amb alguna esgarrifança, per por dels jueus, 
predicant i anunciant la vida nova que Jesús, el Senyor, havia 
inaugurat. És així, que en la primera lectura d’avui trobem als 
apòstols responent les acusacions del sanedrí. Pere, no pot callar: 
«obeir Déu és primer que obeir els homes». Ja hem dit, fa temps, 
que obeir és escoltar, i no acatar ordres. Avui un tipus 
d’obediència que s’imposés amb formes autoritàries aixecaria 
ràpidament la desaprovació i, també, el desprestigi del qui 
l’exerceix. L’obediència veritable neix del cor del qui escolta, i és 
concreta en una lliure adhesió a la proposta que s’ha ofert. La 
veritable obediència té relació estreta amb el discerniment 
compartit. El fet de parlar d’una obediència viscuda 
coherentment amb l’Evangeli, ens porta a estimar més i millor la 
missió que Déu ens ha confiat. Així ho descobrim de Jesús mateix, 
quan va lliurar la vida, «que es faci la teva voluntat, oh Pare», i 
quan escoltem, en l’Evangeli d’avui, la seva proposta, «tireu la 
xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix». Qui obeeix Jesús no 
en queda mai defraudat. Podem passar moments de torbament, 
de desorientació, de creu, però la promesa de felicitat es manté 
en el temps. La Pasqua és de nou per tots els qui ens diem 
cristians, el temps en el que tornem a orientar la nostra vida i la 
gaudim. Efectivament, gaudim del nostre temps present, obeint 
Déu, i per tant, duent a terme la nostra missió, que no és cap 
altra, que la de donar raó de la nostra esperança, esdevenint 
testimonis de resurrecció. Quin goig tan gran el nostre, Jesús ha 
ressuscitat i ens ha confirmat que la felicitat no és una utopia, ni 
un somni, ni una falsedat. La felicitat es confirma quan duem a 
terme la nostra missió seguint les indicacions de Jesús, i per tant, 
adonant-nos que el servir i el compartir, són gestos evangèlics 
que manifesten d’una manera ben natural aquesta victòria eterna 
de Jesús, el qui veritablement a obeït Déu. 

Mn. Daniel Palau 



 
 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dijous 

adoració a les 19h. Dissabte a les 

20h. Diumenge dia 8/05 missa a les 

19h.  

 

INTENCIONS 

Dissabte 30: Carme Enrich. 

Asunción Plasencia Rivero. Nieves 

Fernández Rodríguez. 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge no hi haurà 

missa, per raó de l’aplec de sant Ponç. 

 

INTENCIONS 

Dissabte 30: Esposos Josep Cañelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. 

Josep Morral / Diumenge 1: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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QUEDA’T AMB MI 
 

Queda’t amb mi, 

de pressa que el dia ja s’acaba 

i la foscor més intensa arriba, 

Senyor, queda’t amb mi. 
 

Quan els teus testimonis s’equivoquen 

i les comoditats desapareixen 

ajuda els desemparats, 

oh, queda’t amb mi. 
 

De pressa que la curta jornada de la vida s’esgota; 

les alegries de la terra desapareixen, 

les glòries passen; el canvi i la decadència es tot el que percebo, 

oh Tu que no canvies, queda’t amb mi 
 

Necessito la teva presencia a cada hora que passa. 

Però, pot la gràcia vèncer el poder del temptador? 

Qui, com Tu, pot ser el meu guia i el meu recolzament? 

A través dels núvols i el sol, 

Senyor, queda’t amb mi. 
 

No tinc por de cap enemic, 

Tu ets prop meu i em beneeixes; 

els dolents són fràgils, 

i amb Tu les meves llàgrimes no tenen gust d’amargor. 

On és, oh mort, la teva victòria? 

On és, oh sepulcre la pedra que et tancava? 

Jo triomfo quan Tu et quedes amb mi. 
 

Que la teva creu s’alci dreta 

quan tanqui els ulls; 

brilla a través de la penombra 

i indica’m el camí cap al cel. 

El matí lluminós es trenca, 

i les ombres de la terra se’n van, 

en la vida, en la mort, 

Oh Senyor, queda’t amb mi. 
 

 

 

 

 

Cançó i lletra d’Audrey Assad (1983) 

(https://www.youtube.com/c/AudreyAssadOnScreen) 


