
 
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 SANTA MARIA (30/04/2022) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ES TROBEN» 
Aquest diumenge vivim el tan estimat aplec de sant Ponç. Ja feia 
anys, massa, que no teníem l’oportunitat de trobar-nos en aquest 
indret tan estimat pel nostre poble. Sant Ponç són moltes coses, 
totes barrejades i, al final, per arribar a un fet tan senzill i tan 
humà, també tan diví, simplement trobar-se. No sempre ens 
trobem, anem a la nostra, de bòlit, pensant en això i en allò altre. 
La dispersió és freqüent en el nostre avui, un dels mals ferotges 
que ens perjudiquen. L’allau d’informacions és tan gran, que no fa 
altra cosa que posar-nos en una situació de dispersió 
notabilíssima. «Parin màquines», diria el capità del vaixell. Aturem-
nos. «Respirem profundament», diem nosaltres. Trobem-nos 
sense més pretensió que la de gaudir de l’encontre. Vet aquí un 
punt ferm en el nostre fer camí. La Pasqua de Jesús ens convida a 
tots a trobar el nostre centre, és a dir, el Déu que ens coneix i ens 
acompanya, com fa el bon pastor amb el seu ramat. Jesucrist és el 
bon pastor que dona la vida per nosaltres, que ens guia i no ens 
perd. En tot cas, de vegades som nosaltres els qui ens perdem, els 
qui ens desorientem, i els qui deixem d’escoltar. Avui ja no som 
cristians perquè algú ens digui que hem de ser-ho, sinó perquè 
algú ens ha trobat, millor dit, perquè Algú ha vingut a trobar-se 
amb nosaltres. El bon pastor és també el bon samarità, és a dir, 
Jesús, aquell que sap aturar la seva marxa per venir al nostre 
rescat, algú que no té cap mena d’inconvenient de «perdre temps» 
(quina broma), per trobar-se amb mi, amb tu, amb nosaltres. 
Aquesta manera d’actuar forma part de la lògica de l’evangeli. El 
papa Francesc, i abans que ell tants altres filòsofs personalistes, 
van defensar i van subratllar la importància d’endinsar-nos en la 
cultura de l’encontre. És a dir, en aquell escenari en el que som 
trobats, escoltats, reconeguts i estimats, sense més. Això té molt a 
veure amb sant Ponç, el nostre estimat aplec. Volem redescobrir-
nos com a poble que es troba, que supera la pantalla d’aquestes 
andròmines de la comunicació, que enlloc d’apropar-nos més, ens 
han distanciat tant. Feliços, doncs, els qui es troben. Amen. 

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 7: 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 7 Esposos Josep Cañelles i 

Dolors Castellví. Josep Mª Boltà. 

Josep Morral / Diumenge 8: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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ET NECESSITO A CADA HORA 
 

 

Et necessito a cada hora, Senyor misericordiós, 
No hi ha cap veu més tendra com la teva 

Es pot trobar la pau lluny de tu? Et necessito 
 

Et necessito a cada hora, beneeix-me Senyor, Salvador 
meu 

Vinc a tu, et necessito a cada hora. 
les temptacions perden força quan està prop meu 

 
Et necessito, beneeix-me Senyor, Salvador meu 

Vinc a tu, et necessito a cada hora 
En l’alegria i en la tristesa 

 
Vine ben aviat, sense Tu la meva vida no té sentit 

Et necessito a cada hora, beneeix-me Senyor 
Vinc a Tu tal com sóc, sense cap petició especial 

 
La teva sang vessada per mi em dona força 

Demana’m el que vulguis, vinc a Tu, no puc no venir 
Oh, anyell de Déu, deslliura la meva ànima de tota foscor 

 
La teva sang ha rentat el meu cor, escolto la teva veu 

Em dius, veniu a mi pecadors, sou pobres i necessitats 
esteu ferits, caiguts i abatuts 

 
Jesús estàs llest per salvar-me, estima’m com sempre has 

fet 
Estàs ben disposat Senyor, no dubtis a salvar-me 

et necessito a cada hora. 
 
 
 

Cançó i lletra de Fernando Ortega (1957) 

(https://www.youtube.com/watch?v=IEZE_d4tG0o) 


