SORTIDA PARROQUIAL

Com cada any, per pasqua, hem
programat una sortida comunitària.
ANIREM A LLUÇÀ I AL SANTUARI DE LA
MARE DE DÉU DELS MUNTS. En aquests
dos indrets podrem gaudir de les
riqueses del paisatge i de la cultura.
Reservem-nos la data: dissabte
13 de maig. No hi faltem !

Como cada año por pascua hemos
programado una excursión comunitaria.
EL DESTINO SERÁ LLUÇÀ Y EL SANTUARIO
DE NUESTRA SEÑORA «DELS MUNTS».
En estos dos lugares podremos gozar de
las riquezas del paisaje y de la cultura
propia. Reservemos en nuestra agenda
esta fecha: 13 de mayo. ¡Que no falte nadie!

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

«El sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera «resurrección espiritual»,
una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más
precioso de los cuales es la amistad de Dios (Lc 15,32)». (Catecismo, 1468)
Recordamos esta verdad para anunciar que el próximo día 10 de abril, lunes santo,
celebraremos comunitariamente el sacramento de la Penitencia a las 19:00h.
Varios sacerdotes estarán disponibles para escuchar las confesiones y absolver. Desde aquí
les agradecemos de corazón su ministerio entre nosotros. Al acabar, quienes lo deseen,
podrán participar en la celebración de la eucaristía.

MISSA CRISMAL I RECEPCIÓ DELS SANTS OLIS

El senyor arquebisbe ha convocat a la comunitat diocesana el dimarts sant
a la missa on es consagrarà el sant crisma i es beneiran els olis dels malalts i dels
catecúmens per a la celebració dels sagraments a partir de la propera pasqua.
Aquesta acció litúrgica és una autèntica pentecosta de l’Esperit per a cada Església
local. Serà a les 11h a la catedral. Per la tarda, a la nostra parròquia, rebrem
solemnement els sants olis i els instal·larem adequadament en el seu lloc al
baptisteri. Participar tant en un acte litúrgic com en l’altre és una magnífica
ocasió per a comprendre la importància i el rol de l’Esperit Sant en la vida
sacramental del cristià.

LA MISSA EXPLICADA

Després de l’acte penitencial tota l’assemblea canta els Kyries. Aquesta aclamació a
Crist, el Senyor, vol posar en evidència que reconeixem la presència d’Aquell que ens ha
convocat i que és el veritable i etern Sacerdot de la Nova Aliança que ara es renovarà, per
la força del sagrament, en l’Esperit Sant.
La paraula grega Kyrios vol dir això: Senyor (en llatí: Dominus). És a dir, aquell que té l’autoritat
i el poder en el cel i en la terra. Així era nomenat, a l’antiguitat, l’emperador; així se l’aclamava
quan entrava victoriós després d’una batalla com si fos un déu. En aquest ambient, doncs, els
cristians van comprendre que no era pas l’emperador el Senyor de la seva vida sinó el Crist. Així,
doncs, ells van deixar d’aclamar al primer i van donar aquest títol només a Jesús Ressuscitat.
En la missa romana aquesta aclamació té una forma ternària: Kyrie eleison, Christe
eleison, Kyrie eleison (Senyor tingueu pietat, Crist tingueu pietat, Senyor tingueu pietat).
Amb la inclusió del Christe assenyalem que Aquell qui és el Senyor de l’univers i que
presideix la nostra assemblea, és també el Messies (en grec: Christos), és a dir, l’Ungit per
l’Esperit Sant, que el vessa sobre nosaltres fent-nos participar, així, de la seva Santedat.
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LLUITAREN VIDA I MORT

La magnífica seqüència del dia de pasqua ens transporta aquesta
preciosa imatge: “Lluitaren Vida i Mort en lluita sense mida. El Rei
de vida, mort, ja regna amb nova vida”.
És oportú que, a les portes de les festes pasquals ho recordem. Perquè
massa vegades encara veiem la vida cristiana com un conjunt de
comportaments, com un codi moral que, si hom el segueix, podrà aconseguir com a premi el favor de Déu en aquest món i en l’altre. I no és pas
aquesta la gran notícia que ens transporta l’evangeli.
La veritat és que allí on apareix la vida ben aviat fa cap la pregunta
per la mort. Aquesta qüestió posa tota l’existència humana sota un gran
interrogant, i de la seva resposta en depèn que l’home, ésser racional,
pugui viure amb sentit els seus dies i alegrar-se d’haver nascut.
I heus ací que toquem el cor de la fe. Precisament la resurrecció de
Jesús és la resposta a aquest interrogant que no deixa de ressonar en la
raó humana i, a la vegada, la que dóna autorització a la joia. Gràcies a aquest
autèntic evangeli de la victòria sobre la mort l’alegria humana ja és
possible, no com a mera evasió o exorcisme dels fantasmes d’una vida
condemnada a la mort, sinó com a expressió i anticipació de l’alegria
eterna que ha inaugurat el Fill de Déu.
Vet aquí perquè podem cantar poèticament amb la nostra seqüència:
“Jesús ressuscitat, sou, d’entre els morts, Senyor. Monarca vencedor,
tingueu-nos pietat”.

És amb aquests
mots inspirats
que us desitjo
molt bona
pasqua de
Resurrecció.

Con estas
palabras deseo
a todos una
muy buena
pascua de
Resurrección.

Mn. Jaume González Padrós, rector

EN LA GRUTA DE LOURDES

Los pasados días 27 al 29 de marzo nuestra parroquia peregrinó al santuario
de Nuestra Señora de Lourdes, junto a la parroquia barcelonesa de sant Oleguer.
Fueron tres días magníficos tanto por la vivencia espiritual mariana como por la
relación fraterna entre los miembros de las dos comunidades.
El santuario presentaba un aspecto muy tranquilo, dado que no es
momento de gran afluencia de peregrinaciones. El tiempo también acompañó
a la perfección con una agradable temperatura y cielo soleado. Además de las
celebraciones de la eucaristía en las capillas de san Gabriel y de la Crux Gloriosa,
destacamos el Via crucis del martes por la tarde, siguiendo las catorce estaciones,
no sin esfuerzo abnegado, contemplando los bonitos misterios representados
en las imágenes; y también el rosario con procesión de antorchas que nuestro
grupo organizó por la explanada del santuario y al que se unieron otros
peregrinos allí presentes. A todo ello hay que añadir los momentos de oración
personal de cada uno ante el Señor y la Virgen María en la Gruta, y la celebración
del sacramento de la penitencia.
Unos días, pues, de gracia, a la que asociamos, por la oración de intercesión,
a todos nuestros hermanos de la parroquia y, muy especialmente, a los enfermos.

ACTIVITATS I CALENDARI

PORTES OBERTES – L’horari és el següent: dilluns i dimecres de les 10h
a les 12h; dimarts i dijous de les 17h fins acabar la missa del vespre.

GRUP NOU HORITZÓ – Cada dimarts de les 5 a les 7 de la tarda. En acabar,

els qui ho desitgen poden participar a la missa.
CATEQUESI D’ADULTS – Aquest mes d’abril els dies 4 i 25, a les 20:15h, en el
primer pis dels locals, bo i treballant, amb l’ajut del Catecisme, el contingut
dels deu manaments de la Llei de Déu.
GRUP DE LITÚRGIA – El proper dia serà el dimarts 11 d’abril. Prepararem les
celebracions pasquals.
PREPARACIÓ BÍBLICA - Cada divendres de les 18h a les 19h, en el primer
pis dels locals parroquials. Hi esteu tots convidats!
CATEQUESI D’INFANTS – Cada dimecres, a les 6 de la tarda, i cada diumenge a missa.
FORMACIÓ JOVE – Cada dilluns, de les 17h a les 18h, reunió del grup de
joves que ja han completat la Iniciació cristiana i continuen formant-se a
l’escola de l’evangeli de Jesús.
CARITAS – Horari d’atenció particular: dimarts i dijous de 18h a 19:15h.
TALLER DE COSTURA – Dilluns i dimecres, de les 10h a les 13h. Dijous, de
les 17h a les 19h. En el segon pis dels locals parroquials.
CONVERSA EN CATALÀ – Cada dimecres, de les 10h a les 12h, en el primer
pis dels locals parroquials.
PREGÀRIA DE VESPRES – Dissabte a les 18:30h.
RÉS DEL ROSARI – Cada dijous a les 19h, pregària del rosari a la Mare de Déu.
ADORACIÓ EUCARÍSTICA – El dijous, després de missa, exp. del Santíssim.
COR TESSÀLIA – Cada dimecres, de les 21h a les 23h, assaig. T’hi apuntes?

COL·LECTA PER TERRA SANTA

Com cada DIVENDRES SANT ens
recordarem dels nostres germans
cristians que viuen a Terra Santa. La seva
situació no és gens fàcil i aquelles
comunitats cristianes necessiten de la
nostra solidaritat fraterna, perquè
puguin continuar fent present la fe de
Crist sobre la terra que va rebre la seva
sang redemptora. Siguem generosos.

Como cada V IERNES SANTO
recordaremos a nuestros hermanos
cristianos que viven en Tierra Santa.
Su situación no es nada fácil y
aquellas comunidades necesitan de
nuestra solidaridad fraterna, para que
puedan continuar siendo presencia de
Cristo sobre la tierra que recibió su
sangre redentora. Seamos generosos.

SEMINARI – La nostra parròquia ha pogut contribuir aquest any amb l’aportació
de 400 euros. Moltes gràcies a tots els que heu pogut col·laborar al sosteniment del
nostre seminari diocesà i a la formació dels qui allí es preparen al ministeri sagrat.

MISSA EL DIA DE PASQUA

Como en años anteriores, el próximo
16 de abril, domingo de pascua, tendremos por la mañana una única celebración de la eucaristía (bilingüe) a las
12 h. Por la tarde, a las 18:30h, las Vísperas
bautismales propias de este día, y a las
19:30h, volvemos a celebrar la misa.
Esta última celebración es un servicio
que prestamos tanto a nuestra comunidad
como a la de la Medalla Milagrosa, ya que
en este domingo por la tarde no hay misa
en nuestra vecina parroquia.

Com en anys anteriors, el proper 16
d’abril, diumenge de pasqua pel matí
tindrem una sola celebració de l’eucaristia (bilingüe) a les 12h. Per la tarda,
a les 18:30h, resarem les Vespres baptismals pròpies d’aquest dia, i a les
19:30h tornarem a celebrar la missa.
Aquesta última celebració és un
servei que fem tant a la nostra comunitat com a la de la Medalla Miraculosa,
atès que, en aquest diumenge por la tarda,
no hi ha missa a la parròquia veïna.

ELS NOSTRES PATRONS

Enguany el segon diumenge de pasqua coincideix amb la data de sant Jordi,
23 d’abril. En aquest dia felicitarem de cor tots els qui porten el nom del
megalomàrtir, però la seva celebració litúrgica s’haurà d’ajornar un dia per
exigència del calendari litúrgic.
La solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, el dijous 27, sí que la
podrem celebrar en el seu dia propi. Ho farem així mateix a la nostra parròquia
atès que la patrona principal de Catalunya mereix tot el nostre honor i devoció.
Que, per la intercessió de tots dos, la nostra terra, tan seca espiritualment
en el moment present, s’obri a la rosada de l’evangeli i tothom aculli el do de la
salvació de Déu en Jesucrist.

INTENCIONES DE MISSA

Ofrecer una misa es una forma preciosa y eficaz de orar por los vivos y
por los difuntos. Nuestra agenda parroquial tiene disponibilidad para aceptar
intenciones. Os atenderemos en el despacho parroquial o en la sacristía.

