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La festa de la trobada
En la història de l'Església, la penitència ha estat viscuda en una gran varietat
de formes, comunitàries i individuals, que no obstant això han mantingut totes
l'estructura fonamental de la trobada personal entre el pecador penedit i el Déu viu,
a través de la mediació del ministeri del bisbe o del sacerdot.
A través de les paraules de l'absolució, pronunciades per un home pecador
que ha estat elegit i consagrat per al ministeri, és Crist mateix el que acull el pecador
penedit i li reconcilia amb el Pare i en el do de l'Esperit Sant li renova com a membre
viu de l'Església.
Reconciliats amb Déu, som acollits en la comunió vivificant de la Trinitat i
rebem en nosaltres la vida nova de la gràcia, l'amor que només Déu pot infondre
en els nostres cors: el sagrament del perdó renova, així, la nostra relació amb el
Pare, amb el Fill i amb l'Esperit Sant, en nom del qual se’ns dóna l'absolució de les
culpes.
Com mostra la paràbola del Pare i els dos
fills, la trobada de la reconciliació culmina en un
banquet de plats saborosos, en el qual es participa
amb el vestit nou, l'anell i els peus ben calçats (Cf.
Lluc 15, 22s): imatges que expressen l'alegria i la
bellesa del regal ofert i rebut. Veritablement, per fer
servir les paraules del pare de la paràbola, «mengem i celebrem-ho, perquè aquest
fill meu era mort i ha tornat a la vida; estava perdut i l'hem retrobat »(Lluc 15, 24).
Que bonic pensar que aquell fill podem ser cada un de nosaltres!
En relació a Déu Pare, la penitència es presenta com una «tornada a casa».
Mitjançant la presa de consciència de les teves culpes, t'adones que eres a l'exili,
llunyà de la pàtria de l'amor: t'adones del malestar, del mal, perquè comprens que la
culpa és una ruptura de l'aliança amb el Senyor, un rebuig del seu amor , és «amor
no estimat», i per això és també font d'alienació, perquè el pecat ens desarrela de la
nostra veritable estada en el cor del Pare.
És llavors quan cal recordar la casa en la qual ens esperen: sense aquesta
memòria de l'amor no podríem mai tenir la confiança i l'esperança necessàries per
prendre la decisió de tornar a Déu. Amb la humilitat de qui sap que no és digne de
ser anomenat «fill», podem decidir-nos a anar a trucar a la porta de la casa del Pare:
quina sorpresa descobrir que està a la finestra escrutant l'horitzó perquè espera des
de fa molt de temps el nostre retorn!

CÀRITAS PARRÒQUIAL
Per tal de poder reforçar els lots alimentaris que mensualment es
preparen per ajudar a les famílies necessitades de la parròquia, volem
demanar la col·laboració dels nostres fidels amb DONATIUS
ECONÒMICS o en forma d’aliments.
Son els mes interessants per la seva facilitat de conservació i/o
distribució els següents: Oli, Pasta, Arròs, Galetes, Llet, Sucre,
Llegums, Cacau, Pastilles de Caldo Concentrat, Farina,
Formatge, Tonyina, etc...
Podeu fer l’entrega a la sagristia en horaris de missa
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GRÀCIES PER LES VOSTRES APORTACIONS.
Mn. Xavier Parés

Dimecres 3 d’abril – “La Quaresma segons el papa Francesc”
Mn. Xavier Vicens, diaca
Dijous, 4 d’abril – “Símbolos y signos de la Vigilia Pascual”
P. Francisco González
ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
(per quaresma el divendres no hi ha Adoració al Santíssim)

ORDENACIÓ DIACONAL

Tal com vàrem anunciar en el full del mes de març, el darrer dia 17, amb
motiu de la celebració del dia del Seminari, Mn. Carles Bosch i Falgueras va ser
ordenat de diaca al servei de l’Església.
Des d’aquestes línies volem felicitar a Mn. Carles per la seva ordenació i li
desitgem una fructífera vida pastoral al llarg del seu futur camí.

SETMANA SANTA

Els propers dies 14 a 20 d’abril s’escau la Setmana Santa,
en breu publicarem el programa i horaris d’aquets dies

AGENDA ABRIL 2019
Dilluns, 1 d’abril
21h> Pregària i adoració joves
Dimecres. 3 d’abril
20h30>Conferència Quaresmal
(Capella del Santíssim)

Dimarts, 2 d’abril
Sant Francesc de Paola
20h30>Conferència Quaresmal
(Capella del Santíssim)
Dijous, 4 d’abril
20h30>Conferència Quaresmal
(Capella del Santíssim)
21h> Pregària i adoració adults

Divendres, 5 d’abril
Dissabte, 6 d’abril
Primer divendres de mes
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
19h15 > Via Crucis Quaresmal
Diumenge, 7 d’abril
é
5 diumenge de QUARESMA
Dilluns, 8 d’abril
Sant Joan Bautista de La Salle
21h> Pregària i adoració joves
Misses com tots els diumenges
Dimecres. 10 d’abril
Dijous, 11 d’abril
17h30 > Vida Creixent (Sala St Joan Pau
21h> Pregària i adoració adults
II)
Divendres, 12 d’abril
Dissabte, 13 d’abril
19h15 > Via Crucis Quaresmal
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
SETMANA SANTA
vegeu programa específic per els actes de Setmana Santa
Diumenge, 14 d’abril
“DIUMENGE DE RAMS”
Benedicció solemne de palmes a les
12h45
Misses com tots els diumenges
Dimarts, 16 d’abril
19h15 Acte Penitencial
(Capella del Santíssim)
Divendres, 19 d’abril
“DIVENDRES SANT”
Diumenge, 21 d’abril
PASQUA DE RESSURRECCIÓ DEL SENYOR
Misses com tots els diumenges
Dimarts, 23 d’abril
SANT JORDI
Patró de Catalunya
Dissabte, 27 d’abril
LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
Patrona de Catalunya
Misses de vigília: 17h30(2) i 20h00(1)
Dilluns, 29 d’abril
21h> Pregària i adoració joves

Dilluns, 15 d’abril
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 18 d’abril
“DIJOUS SANT”
Dissabte, 20 d’abril
“DISSABTE SANT”
Dilluns, 22 d’abril
Dilluns de Pasqua (festa civil)
21h> Pregària i adoració joves
Dijous, 25 d’abril
Sant Marc Evangelista
21h00 Pregària i adoració adults
Diumenge, 28 d’abril
DIUMENGE DE PASQUA
Misses com tots els diumenges
2n

Dimarts, 30 d’abril

SALMS
Escolta, poble, el meu ensenyament

78/2 (77)
Però ells continuaren ofenent-lo, encarant-se en el desert contra l'Altíssim;
18 en el seu cor van posar Déu a prova reclamant-li un menjar que els agradés.
19 Malparlaven de Déu i deien: «¿Tindrà poder per a parar taula en ple desert?
20 Quan va picar la roca, l'aigua rajà i van baixar torrents; però, ¿podrà donar-nos
ara pa i proveir de carn el seu poble?»
17

El Senyor els va sentir i s'indignà, el seu foc s'abrandà contra Israel, el seu
rigor caigué sobre Jacob, 22 aquell poble que no creia en Déu i desconfiava que el
pogués salvar. 23 Però llavors donà ordres als núvols i obrí els batents del cel,
24 perquè plogués damunt d'ells l'aliment del mannà, el do del seu blat celestial.
25 Els homes van menjar el pa dels àngels, les provisions abundants que els enviava.
21

Després va allunyar el vent de llevant i orientà el garbí amb el seu poder:
27 els féu ploure carn com núvols de pols, milers d'ocells com grans de sorra; 28 va
fer que caiguessin al bell mig del campament, vora mateix de les tendes. 29 En
menjaren fins a saciar-se; així va satisfer el seu desig.
26

Però abans que aquell desig se'ls calmés, amb el menjar encara a la boca,
31 el rigor de Déu va caure damunt d'ells: va fer morir els més forts, va abatre el
jovent d'Israel. 32 I, malgrat tot, encara van pecar, no creien en els seus prodigis;
33 per això en un no res posà fi als seus dies, la seva vida s'acabà ràpidament.
30

© 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

HORARIS DE MISSES I SERVEIS
De dilluns a divendres:
09h00
; 13h00 (2) ; 20h00 (4)
Dissabtes:
(1)
09h00 ; misses de vigília: 17h30 (2) i 20h00 (1)
Diumenges i
09h00 (1) ; 12h00 (2); 1300 (1); 19h00 Missa de
Festius
famílies (3); 20h00 (1); 21h00 (2)
CONFESSIONS: ¼ hora abans de
BAPTISMES: Dies i hores
les misses
convingudes.
SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Pastoral de la Salut: Atenció als
Despatx Parroquial: Dimarts i
ancians i malalts de la
Dijous de 18 a 20 hores
Parròquia
Sr. Rector :
Assistenta Social:
A hores convingudes
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
932.00.29.16
Dies feiners i
festius sense
precepte

(1)

Misses: (1) CATALÀ / (2) CASTELLÀ / (3) BILINGÜE / (4) DIES ALTERNS

Catequesi del Papa Francesc sobre la Santa Missa

La Santa Missa
5. Ritus introductori1
Avui voldria entrar en el viu de la celebració eucarística. La
missa està formada de dues parts, que són la Litúrgia de la
Paraula i la litúrgia eucarística, tan estretament unides entre elles
que formen un únic acte de culte2. Introduïda per alguns ritus
preparatoris i conclosa per altres, la celebració és per tant un únic
cos i no es pot separar, però per a una millor comprensió tractaré
d'explicar els seus diferents moments, cadascun dels quals és
capaç de tocar i implicar una dimensió de la nostra unitat. Cal
conèixer aquests sants signes per a viure plenament la missa i
assaborir tota la seva bellesa.

Quan el poble està reunit, la celebració s'obre amb els ritus
introductoris, incloses l'entrada dels celebrants o del celebrant, la
1
2

Papa Francesc, audiència general del 20 de desembre de 2017
Sacrosanctum Concilium num 56 / Instrucció Genera del Missal Romà num 28

salutació - «El Senyor sigui amb vosaltres», «La pau sigui amb
vosaltres» -, l'acte penitencial - « jo confesso », on nosaltres
demanem perdó pels nostres pecats-, el Kyrie eleison , l'himne
del Glòria i l'oració col·lecta: es diu« oració col·lecta »no perquè
allà es fa la col·lecta de les ofrenes: és la col·lecta de les
intencions de pregaria de tots els pobles; i aquesta col·lecta de les
intencions dels pobles puja al cel com a oració. La finalitat
d’aquests ritus introductoris és fer «que els fidels reunits en la
unitat construeixin la comunió i es disposin degudament a
escoltar la Paraula de Déu i a celebrar dignament
l'Eucaristia»3. No és un bon costum mirar el rellotge i dir: «Vaig
bé d'hora, arribo després del sermó i amb això compleixo el
precepte». La missa comença amb el senyal de la creu, amb
aquests ritus introductoris, perquè allà comencem a adorar Déu
com a comunitat. I per això és important preveure no arribar tard,
més aviat abans, per preparar el cor a aquest ritu, a aquesta
celebració de la comunitat.
Mentre normalment té lloc el cant d’entrada, el sacerdot amb
els altres ministres arriba en processó al presbiteri, i aquí saluda
l'altar amb una reverència i, en signe de veneració, el besa i, quan
hi ha encens, el encensa. Per què? Perquè l'altar és Crist: és figura
de Crist. Quan nosaltres mirem a l'altar, mirem on hi ha el
Crist. L'altar és Crist. Aquests gestos, que corren el risc de ser
passats per alt, són molt significatius, perquè expressen des del
principi que la missa és una trobada d'amor amb Crist, el qual
«per l'ofrena del seu cos realitzada a la creu [...] es va fer per
nosaltres sacerdot, altar i víctima »4. L'altar, de fet, com a signe
de Crist, «és el centre de l'acció de gràcies que es consumeix en
l'Eucaristia»5, i tota la comunitat entorn de l'altar, que és
Crist; no per mirar-se la cara, sinó per mirar Crist, perquè Crist és
el centre de la comunitat, no està lluny d'ella.
3
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Instrucció General del Missal Roma num 46
Prefaci Pasqual V
Instrucció General del Missal Romà num 296

Després hi ha el signe de la creu. El sacerdot que presideix
ho fa sobre si i fan el mateix tots els membres de l'assemblea,
conscients que l'acte litúrgic es realitza «en el nom del Pare i del
Fill i de l'Esperit Sant». I aquí faré referència a un altre petit
tema: Vosaltres heu vist com fan els nens el senyal de la
creu? No saben el què fan: de vegades fan un gest, que no és el
gest del senyal de la creu. Si us plau: mare i pare, avis, ensenyeu
als nens, des del principi -de petits- a fer bé el senyal de la creu. I
expliqueu què és tenir com a protecció la creu de Jesús. La missa
comença amb el senyal de la creu. Tota l'oració es mou, per així
dir, a l'espai de la Santíssima Trinitat - «En el nom del Pare, del
Fill i de l'Esperit Sant» -, que és espai de comunió infinita; té
com a origen i com a fi l'amor de Déu U i Tri, manifestat i donat
a nosaltres en la Creu de Crist. De fet el seu misteri pasqual és do
de la Trinitat, i l'eucaristia flueix sempre del seu cor travessat per
la llança del centurió. Marcant-nos amb el senyal de la creu, no
només recordem el nostre Baptisme, sinó que afirmem que la
pregària litúrgica és la trobada amb Déu en Crist Jesús, que per
nosaltres s'ha encarnat, ha mort a la creu i ha ressuscitat gloriós.
El sacerdot, per tant, dirigeix una salutació litúrgic, amb
l'expressió: «El Senyor sigui amb vosaltres» o una altra semblant,
i l'assemblea respon: «I amb el vostre esperit». Estem en
diàleg; estem al principi de la missa i hem de pensar en el
significat de tots aquests gestos i paraules.
Estem entrant en una «simfonia», en la qual ressonen
diverses tonalitats de veus, inclòs temps de silenci, per crear
l’acord entre tots els participants, és a dir reconeixent-nos
animats per un únic Esperit i per un mateix fi. En efecte «amb
aquesta salutació i amb la resposta del poble es manifesta el
misteri de l'Església congregada»6. S'expressa així la fe comuna i
el desig mutu d'estar amb el Senyor i viure la unitat amb tota la
comunitat.
6

Instrucció General del Missal Romà num 50

I aquesta és una simfonia orant, que s'està creant i presenta
de seguida un moment molt important, perquè qui presideix
convida a tots a reconèixer els propis pecats. Tots som
pecadors. No ho sé, potser algú de vosaltres no és pecador ... Si
algú no és pecador que aixequi la mà, si us plau, així tots ho
veiem. Però no hi ha mans aixecades, va bé: teniu bona la
fe! Tots som pecadors; i per això a l'inici de la missa demanem
perdó. I l'acte penitencial. No es tracta només de pensar en els
pecats comesos, sinó molt més: és la invitació a confessar-se
pecadors davant de Déu i davant de la comunitat, davant dels
germans, amb humilitat i sinceritat, com el publicà al temple. Si
realment l'eucaristia fa present el misteri pasqual, és a dir el
passatge de Crist de la mort a la vida, llavors el primer que hem
de fer és reconèixer quines són les nostres situacions de mort per
poder ressorgir amb Ell a la vida nova. Això ens fa comprendre
l'important que és l'acte penitencial. Anem pas a pas en
l'explicació de la missa. Però us demano: ensenyeu bé als nens a
fer el senyal de la creu, per favor!

