
 
EL SAGRAMENT DE LA 
RECONCILIACIÓ 
Viurem el sagrament del perdó a les 
nostres parròquies el proper dimarts 4 
d’abril. 
 
 
 
 
 
1.Jesús ha dicho: «amarás a Dios, tu 

Señor, con todo el corazón...» 
Mi corazón está centrado en Dios? Estoy abierto a su presencia? 
Rezo cada día? Leo la Palabra de Dios? La Eucaristía es central en 
mi vida? Estoy pegado a mi voluntad o acepto el plan de Dios para 
mi vida? Me avergüenzo de dar testimonio de mi fe? Me enfado 
con Dios? 
 
2.Jesús ha dicho: «ama a los demás como a ti mismo...» 
Amo a los demás con generosidad? Juzgo a los que me rodean sin 
misericordia? Hablo mal de los otros? Soy impaciente? Soy sincero 
con mis relaciones? He perjudicado la de los otros? Soy respetuoso 
con el medio ambiente? Tengo presentes a los pobres? Respeto 
las propiedades de los otros? Perdono a los que me han ofendido? 
 
3.Jesús ha dicho: «sed perfectos como vuestro Padre 
celestial» 
Vivo verdaderamente como cristiano? He actuado contra mi 
conciencia? Me preocupo demasiado de mi mismo? Soy 
rencoroso? Comparto mis bienes con los demás? Hago un buen 
uso del tiempo? Me perdono a mi mismo? Intento ser humilde? 
Deseo la paz? He respetado mi salud? 
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«L’AMISTAT (36): L’AMIC DE L’ÀNIMA» 

Tots tenim aquell amic o amiga de l’ànima. Sempre n’hi ha un amb 
qui tens més confiança, més complicitat, més vivències compartides 
i en el fons, més afinitat. Bé. Jesús també té aquest amic. Amb Llàtzer 
havien compartit un munt de situacions des de la infantesa, quan 
Jesús amb els seus pares, baixaven de Natzaret per anar al temple, i 
feien una parada a Betània. És per això que Jesús no dubta, malgrat 
el perill que suposava el fet de tornar prop de Jerusalem, a visitar 
Llàtzer que «s’ha adormit». Alguns amics de vegades cauen en una 
mena de pou, en un sotrac inesperat, i per un temps indeterminat. 
Els amics necessiten dels amics. En situacions en les que els ànims 
escassegen, i les forces van justetes, la visita d’un bon amic és 
reconfortant. S’agraeix. No deixem els amics en aquestes situacions 
de soledat. Als amics se’ls fa costat i amb ells posem en pràctica el 
perdó, que és l’expressió sublim de l’amor. No només passem bones 
estones, sinó que mirem d’acompanyar-nos mútuament, de fer-nos 
costat. Això és il·luminar la vida, la pròpia i la de l’amic. S’agraeix que 
l’amic et recolzi, t’escolti i sobretot, et perdoni. No és pas fàcil visitar 
un amic que està en hores baixes, com tampoc perdonar aquell amic 
de l’ànima que t’ha desconcertat, que t’ha ferit. L’amistat, però, està 
feta d’aquesta comprensió infinita, d’aquesta paciència que a baixa 
temperatura sap conservar l’escalfor de l’amor, d’aquest entusiasme 
renovat que sap trobar la manera per recomençar altra vegada el 
camí de la vida, d’aquesta lucidesa que no oblida mai la vida 
compartida. En fi. El perdó apareix com la prova de qualitat a tota 
amistat. Jesús ens dona testimoni de la força de l’amistat, d’allò que 
el perdó és capaç d’obrar en nosaltres. Qui t’estima de veritat és 
capaç d’arribar fins el perdó. I el perdó ens fa sortir dels nostres 
sepulcres, de les nostres foscors, de les nostres pors. No importa la 
gravetat de l’ofensa, ni la quantitat de dies que hem passat tancats 
en nosaltres mateixos. El més decisiu és que l’Amic ve a trobar-nos. 
Jesús no dubta a modificar el seu itinerari per retrobar-se amb l’amic. 
Ell ho fa per nosaltres, perquè Ell ens ho ha explicat tot, sense 
reserves. Nosaltres som els seus amics de l’ànima.  

Mn. Daniel Palau 



HORARIS DE MISSA 

Dilluns, dimarts, dimecres i 

divendres a les 19h. Dijous 

exposició a les 19h. Dissabte a les 

20h. Diumenge a les 12h.  

 

INTENCIONS: 

Dissabte 25: Francesc Granollers 

Camps. Isabel Mañes. Carme 

Bacarisses Jorba. Francesc 

Granollers Camps. Joan Barceló.  

 

DIUMENGE DE RAMS: 12h a la 

plaça de sant Antoni, i seguidament l’Eucaristia. 

CONFESSIONS: Dimarts 4 d’abril a les 20h. 

DIVENDRES SANT: Celebració a les 19h. Tot seguit via crucis. 

DISSABTE (VIGILIA PASQUAL): Celebració a les 22h. 

DIUMENGE DE PASQUA: Celebració de l’Eucaristia a les 12h. 

 

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

 

HORARIS DE MISSA  

Dijous a les 9’15h. Dissabte a les 18h. 

Diumenge a les 10’30h. 

 

INTENCIONS: Dissabte 25: Josep 

Morral / Diumenge 26: Jaume Bosch i 

Soledat Aregall. Pere Tomàs Morillo. 

Joan Ribas. Josep Martí Tor. 

 

DIUMENGE DE RAMS: 10’30h 

benedicció de rams al castell, i 

seguidament l’Eucaristia. 

CONFESSIONS: Dimarts 4 d’abril a les 17h. 

DIJOUS SANT: Celebració de l’Eucaristia a les 20h. 

DIVENDRES SANT: Celebració a les 17h. Tot seguit via crucis. 

DIUMENGE DE PASQUA: Celebració a les 10’30h. 

 

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

L’ART DE L’AMISTAT 

Senyor ens dius que som amics teus, 
ens reconeixes,  

ens estimes, 
ens acompanyes... 

 i quan ho necessitem, 
vens al nostre rescat. 

Gràcies, Senyor per la teva amistat. 
Tingues paciència amb mi, amb nosaltres. 

No sempre estem a l’alçada, 
L’amistat veritable és exigent, 

per a tothom.  
Fes-nos homes i dones 
que sapiguem apreciar  

els petits detalls de l’amistat, 
els moments més quotidians, 

aquells més inadvertits, 
però en els que els somnis 

poden ser compartits 
amb més facilitat. 

Fes-nos homes i dones  
hàbils per detectar 

la falsedat i allunyar-nos d’ella, 
per saber veure 

l’egoisme i no deixar-nos 
dominar per la seva força 

Dona’ns la alegria 
que ens recordi sempre la teva proximitat, 

la teva amabilitat i la teva esperança. 
Ajuda’ns a cultivar la bona amistat, 

Aquella que no tanca mai les portes a ningú. 
Gràcies. Amen.  


