MISSATGE DE PASQUA
DEL PAPA FRANCESC
Estimats germans i germanes, Bona Pasqua.
Avui, a tot el món, l'Església renova l'anunci ple de sorpresa dels primers
deixebles: Jesús ha ressuscitat - Realment el Senyor ha ressuscitat, com
havia dit (cf. Lc 24,34; Mt 28,5-6) .
L'antiga festa de Pasqua, memorial de l'alliberament de l'esclavatge del
poble hebreu, arriba al seu compliment: amb la resurrecció: Jesucrist ens
ha alliberat de l'esclavitud del pecat i de la mort i ens ha obert el camí a
la vida eterna.
Tots nosaltres, quan ens deixem dominar pel pecat, perdem el bon camí
i anem errants com ovelles perdudes. Però Déu mateix, el nostre Pastor,
ha vingut a buscar-nos, i per salvar-nos s'ha abaixat fins a la humiliació de
la creu. I avui podem proclamar: «Ha ressuscitat el Bon Pastor que va
donar la vida per les seves ovelles i es va dignar morir per seu ramat.
Al·leluia »(Missal Romà, IV Dom. De Pasqua, Ant. De la Comunió).
En qualsevol època de la història, el Pastor Ressuscitat no es cansa de
buscar-nos a nosaltres, els seus germans perduts en els deserts del món.
I amb els signes de la Passió -les ferides del seu amor misericordiós- ens
atreu cap al seu camí, el camí de la vida. També avui, ell pren sobre les
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seves espatlles tants germans nostres oprimits per tantes formes de mal.
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germanes que saben acostar-se a aquestes persones amb respecte i
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El Pastor Ressuscitat va a buscar qui està perdut en els laberints de la
solitud i de la marginació; surt al seu encontre mitjançant germans i
tendresa i els fa sentir la seva veu, una veu que no s'oblida, que els convoca
de nou a l'amistat amb Déu. (...)
Estimats germans i germanes, aquest any els cristians de totes les
confessions celebrem junts la Pasqua. Ressona així a una sola veu en tota
la terra l'anunci més bonic: «Realment el Senyor ha ressuscitat». Que ell,
que ha vençut les tenebres del pecat i de la mort, doni pau als nostres
dies. Santa Pasqua.

celebracions
◗ Renovació de les promeses baptismals. Aquest
dissabte, dia 22 d’abril, els infants que rebran la
Primera Comunió durant el mes de maig faran la
renovació de les promeses baptismals en la Missa
Familiar, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Baptismes. Aquest diumenge a la tarda reben
el baptisme els infants Marina Boza Acedo, Núria
Domènech Palacios, Yumalay Ferran Godwin, Laia
López Martínez, Martina Martí Fernández i David
Enrique Taboada Peña.
◗ Confirmacions d’alumnes del Col·legi La Vall.
Els dies 25 i 26 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda,
Mons. Salvador Cristau administrarà el sagrament
de la Confirmació a la Catedral a dos grups
d’alumnes del Col·legi La Vall.
◗ Missa d’aniversari de Mn. Puig. El divendres
dia 28 d’abril s, a les 8 del vespre, se celebrarà la
missa amb motiu del 13 aniversari del traspàs de
Mn. Joan Puig, que tingué lloc el 22 d’abril de l’any
2004.
◗ Celebracions del proper cap de setmana. El
proper cap de setmana no se celebrarà la Missa
Familiar a 2/4 de 7 de la tarda pel pont de l’1 de
maig. El dia 1 de maig se celebrarà la Missa a les
9 del matí, a les 12 del migdia tindran lloc les
Primeres Comunions dels alumnes del Col·legi
Airina, i a les 8 del vespre.
◗ Ordenació diaconal. El diumenge 14 de maig, a
les 6 de la tarda, a la Catedral, Mons. Saiz Meneses
conferirà el Sagrat Orde del Diaconat als
seminaristes Carlos Valenciano i Victor Galindo. En
Carlos Valenciano col·labora pastoralment en
la nostra parròquia i en la de Sant Valentí.
Encomanem-los en la pregària i acompanyem-los
aquell dia.
◗ Exèquies. El dijous dia 13 d’abril, a les 12
del migdia, tingueren lloc les exèquies de la
Sra. Montserrat Lluch Serra, que havia mort
el dia anterior als 90 anys. Descansi en pau.

activitats pastorals
◗ Convivències d’adolescents i joves. Aquest cap
de setmana té lloc la col·lecta extraordinària mensual
que anirà destinada a temes de manteniment i
desperfectes del temple ocasionats per les darrers
pluges. Gràcies a Déu ens aixopluguem en un
temple magnífic que dóna glòria a Déu, però que
cal mantenir entre tots els que ens en servim.
Tinguem-ho present en la nostra generosa
col·laboració, segons les possibilitats reals i
concretes de cadascú.
◗ Reunió de pares de Primera Comunió i
confessions. El proper divendres, dia 28 d’abril,
tindrà lloc la darrera trobada de curs dels pares
dels infants que rebran enguany la Primera
Comunió. Serà a 2/4 de 9 del vespre a l’església.
Es donaran les indicacions darreres per a la
celebració de la Primera Comunió i es farà una
Celebració de la reconciliació per tal que els pares
es puguin confessar.
◗ Aplec diocesà de malalts. El proper dissabte,
dia 29 d’abril, tindrà lloc el XII Aplec diocesà de
malalts en el Santuari de la Mare de Déu de la Salut,
des de les 10 del matí fins a les 4 de la tarda. A les
11 del matí, Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar,
presidirà la Missa.

agenda
◗ Apostolat de l’Oració. Dilluns, dia 24 d’abril, a les
6 de la tarda.
◗ Comissió de Corpus. Dimecres, dia 26 d’abril, a
2/4 de 9 del vespre.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia 28
d’abril, a les 7 de la tarda.
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