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AVUI PARLEM DE...

ELL HAVIA DE RESSSUCITAR D´ENTRE ELS MORTS
(Joan 20, 1-9)
Mn. Joan Nadal

Cada vegada és més intens l’afany de tots per
aproﬁtar la vida reduint-la només a gaudir de
manera intensa i il·limitada. Al ser ben conscients que no podem dominar el futur, ens és
més temptador el fet de viure i actuar sense
massa projectes organitzant de manera prioritària el nostre present. Els valors, els criteris
d’actuació o la construcció del demà no semblen accions importants. Més aviat intentem
distreure’ns amb altres afers. Submergits en el
treball diari o tancats en la comoditat de les
nostres llars ens hem convertit en aquests pobres homes i dones que necessiten descobrir
en seu interior un horitzó que posi llum i alegria dins cada cor.
Feliços aquells que en aquest matí de Pasqua

puguin comprendre les paraules d’aquell periodista guatemalenc, que amenaçat de mort,
expressava així la seva esperança cristiana:
Diuen que estic amenaçat de mort ¿Qui no
està amenaçat de mort? Ho estem tots des del
dia que naixem. Però en aquesta aﬁrmació hi
ha un error conceptual. Ni jo, ni ningú estem
amenaçats de mort. Estem amenaçats de vida,
amenaçats d’esperança, amenaçats d’amor.
Els cristians malgrat haver de fer front a
aquesta “amenaça de mort”, tenim la ferma
esperança de la resurrecció, perquè Jesús, el
cruciﬁcat en el cim de totes les contradiccions
del món, ple d’amor ens ofereix el camí i la
vida per sempre.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE DE PASQUA. Missa de vigília, dissabte a 2/4 de 9 del vespre. Diumenge, missa a
les 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 9
del vespre.

ANTICS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA. Dimecres dia 24 reunió a 1/4 de 7 de la tarda a la Sala
Sant Jordi.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
RÉS DEL SANT ROSARI. Tots els dies feiners a
2/4 de 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, a la Capella de la
Mare de Déu de Riu-Sec.
COMUNIÓ ALS MALALTS. Cada dijous, de 4 a
6 de la tarda, es portarà la Sagrada Comunió als
malalts i impedits que ho demanin.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

VIDA CREIXENT. La reunió mensual serà dijous
dia 25 a les 6 de la tarda. Es faran les inscripcions
per la trobada a Montserrat amb tots els grups
de Catalunya i simpatitzants el dia 9 de maig.
UNIÓ DE MARES. Dijous dia 25, a les 6 de la
tarda i a l’Auditori Mn. Joan Nonell, reflexió Pasqual a càrrec de Mn. Joan Nadal.
PASQÜETES. Dissabte dia 27, a les 5 de la tarda, celebració de la Pasqua amb els grups de
la Catequesi Familiar. Seguidament, animació a
l’Escola del Carme.
EXPOSICIÓ DE BARTOLOMÉ BERMEJO AL
MNAC. La Comissió de Fe i Cultura us convida a
la exposició de Bartolomé Bermejo, el pintor més
important de la Corona d’Aragó del S. XV que,
conjuntament amb el Museo del Prado, es fa al
MNAC. Sortirem a les 08:30 de la Plaça Marcet i
tornarem a dinar a casa. Preu de la visita + guia
i autocar: 22€. Els menors de 16 anys, majors
de 65 i professionals de l’ensenyament tenen
l’entrada gratuïta i el preu seria de 18€. Inscripcions al Despatx Parroquial fins el divendres 10 de
maig. La sortida es farà sempre i quan hi hagi 20
o més persones inscrites.
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Fins aquell moment
encara no havien entès que,
segons les Escriptures,
Jesús havia de ressuscitar
d’entre els morts.
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