MISSATGE DE PASQUA
DEL PAPA FRANCESC
Estimats germans i germanes, feliç i santa Pasqua.
L'anunci de l'àngel a les dones ressona a l'Església escampada arreu
del món: «Vosaltres no tingueu por, ja sé que busqueu Jesús, el
crucificat. No és aquí. Ha ressuscitat... Veniu a veure el lloc on el van
posar» (Mt 28,5-6).
Aquesta és la culminació de l'Evangeli, és la Bona Notícia per excel·lència:
Jesús, el crucificat, ha ressuscitat. Aquest esdeveniment és la base
de la nostra fe i de la nostra esperança: si Crist no hagués ressuscitat,
el cristianisme perdria el seu valor; tota la missió de l'Església es
quedaria sense empenta, ja que des d'aquí ha començat i des d'aquí
reprèn sempre de nou. El missatge que els cristians porten al món és
aquest: Jesús, l'Amor encarnat, va morir a la creu pels nostres pecats,
però Déu Pare l'ha ressuscitat i l'ha constituït Senyor de la vida i de
la mort. En Jesús l'Amor ha vençut l'odi, la misericòrdia al pecat, el bé
al mal, la veritat a la mentida, la vida a la mort.
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Per això diem a tots: «Veniu i veureu». En tota situació humana, marcada
per la fragilitat, el pecat i la mort, la Bona Nova no és només una
paraula, sinó un testimoni d'amor gratuït i fidel: és sortir d’un mateix
per anar a la trobada de l'altre, estar al costat dels ferits per la vida,
compartir amb qui no té el necessari, romandre al costat del malalt,
l'ancià, l’ exclòs... «Veniu i veureu»: l'amor és més fort, l'amor dóna
vida, l'amor fa florir la esperança en el desert.
Amb aquesta joiosa certesa, ens dirigim avui a Vós, Senyor ressuscitat.
Ajudeu-nos a buscar perquè tots puguem trobar, saber que tenim un
Pare i no ens sentim orfes; que podem estimar-te i adorar-te. Ajudeunos a derrotar el flagell de la fam, agreujat pels conflictes i els immensos
malbarataments de què sovint som còmplices. Feu-nos disponibles
per protegir els indefensos, especialment els nens, les dones i les
persones grans, de vegades sotmesos a l'explotació i l'abandó. (...).
Us preguem, Senyor, per tots els pobles de la Terra: Vós, que heu
vençut la mort, concediu-nos la vostra vida, doneu-nos la vostra pau.
Estimats germans i germanes, feliç Pasqua.

Francesc, Papa

celebracions
◗ Primeres Comunions. Aquest diumenge, dia
27 d’abril, a la 1 del migdia, reben la Primera
Comunió els infants Anna Balada Gil, Ana Bayona
Peinado, Marina Beltrán López, Marta Bosch
Rodríguez, Mar Clapés Pérez, Carme Eixarch
Cid, Carla Frasno Bailera, Laia Galindo Palacio,
Marina Gómez Blanco, Quico Gorina Antich,
Judith Ibáñez Ferrer, Júlia Limonero Gómez,
Quim Limonero Gómez, Marina Marsal Datzira,
Oriol Marsal Datzira, Clàudia Mirot Ferrer, Anna
Noguera Arrufí, Paola Olivet Castillo, Max Pérez
Rivas, Marina Puyal Ibáñez, Alba Reverte Padrós,
Biel Sabadell Porcar, Marta Sánchez Montells,
Laura Segarra Guillen i Arnau Vilet Puig.
◗ Confirmacions. El dimarts dia 29 d’abril i el
dimecres dia 30, a 2/4 de 6 de la tarda, el
Sr. Bisbe administrarà el Sagrament de la
Confirmació a dos grups de joves del Col·legi La
Vall.
◗ Celebració de la festivitat de Sant Josep Obrer.
El dijous dia 1 de maig, festa laboral, l’horari de
misses serà a les 9 del matí, a les 12 del migdia
i a les 8 del vespre. A la celebració de les 12
del migdia faran la Primera Comunió un grup
d’alumnes de l’Escola Airina.
◗ Casament. Dissabte vinent, dia 3 de maig, a les
5 de la tarda, contrauran matrimoni Rafael
Trescastro Vicente i Lídia Zambrano Zalguero.
◗ Horari de misses del dissabte dia 3 de maig
a la tarda. El proper dissabte, dia 3 de maig, a
la tarda se celebrarà una única missa a 2/4 de
8 del vespre.
◗ Exèquies. El dijous dia 17 d’abril, a 2/4 de 12
del migdia, se celebraren les exèquies pel
Sr. Jordi Amat Sala, que havia mort el dia anterior
als 56 anys. I el dissabte dia 19 d’abril, a les 5
de la tarda, pel Sr. Esteve Casas Martí, mort el
dia anterior als 81 anys. Descansin en pau.
◗ Defunció del P. Pere Puig i Mirosa OSB. El
proppassat 13 d’abril morí, a Montserrat, el
P. Pere Puig i Mirosa als 96 anys. Havia nascut

a Terrassa el 6 de juny de 1917. A la nostra
parròquia formà part del grup Amiguets de la
Litúrgia, que fundà el P. Altisent. L’any 1939
ingressà a Montserrat i el 1945 fou ordenat
prevere. Llicenciat en teologia, va ensenyar a
Montserrat i també residí al Paular (Madrid) i a
Tantur (Jerusalem). Va escriure més de deu
llibres sobre els evangelis i la devoció a la Verge
Maria, a més de la biografia del seu germà, el
beat Jaume Puig. Descansi en pau.
◗ Ordenació diaconal. El diumenge dia 25 de
maig, a les 6 de la tarda, a la Catedral, el Sr. Bisbe conferirà el Sagrat Orde del Diaconat als
seminaristes Emmanuel Pujol Troncoso, que
col·labora a la parròquia del Sant Esperit, i Albert
Agib Mikhail, que col·labora a la parròquia de
Sant Cristòfor. Encomanem-los des d’ara en la
nostra pregària i acompanyem-los en aquell dia.

activitats pastorals
◗ Convivències d’adolescents i joves. El proper
cap de setmana, els adolescents, primer, (Edge)
i els joves, després, (Lifeten), tindran una
convivència al Casal del Roser a Gisclareny.
◗ Col·lecta extraordinària. El proper cap de
setmana tindrà lloc la col·lecta extraordinària
mensual per les obres de manteniment i millora
del temple i per les activitats pastorals de la
parròquia. També es poden fer arribar els
donatius a través del compte: 0182-1786-130200130534 del BBVA.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 28 d’abril,
a 2/4 de 6 de la tarda.
◗ Junta de la Federació. Dimecres, dia 30 d’abril,
a les 5 de la tarda. Seguidament, Cercle d’Estudis
i Missa.
◗ Consell d’Economia. Dimecres, dia 30 d’abril,
a les 6 de la tarda.
◗ Equip del CPM. Dimecres, dia 30 d’abril, a
2/4 de 10 del vespre.
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