
TEMPS PASQUAL, TEMPS TESTIMONIAL

Aquest any hem pogut celebrar la Pasqua i els dies que l’han precedida d’una manera 

presencial. Tothom qui ha volgut ha pogut fer-se present en les diferents celebracions que 

les normes sanitàries ens han permès. I les que s’han sentit limitades, sigui per l’aforament o 

per la pròpia mobilitat o edat, les han pogut seguir i viure per mitjà del Youtube de la 

Parròquia. Cal dir que hem rebut bastantes mostres d’agraïment per aquest servei.

Si bé  és cert que tothom qui ha participat d’una manera o altra manera cal, però, deixar palès 

que hi ha hagut alguna deficiència. Amb respecte, però amb la fe que ens dóna la presència 

del ressuscitat, cal que ho diguem:

En les nostres celebracions hi ha estat presents persones 

d’una certa edat. Hi ha hagut molta absència de persones 

de mitja edat. És a dir: pares i mares junt amb els fills. 

Què ens diu això?

 Moltes d’aquestes absències són de famílies que inscriuen els fills a la catequesis, però 

no han fet encara una experiència profunda de fe. I quan és així, qualsevol excusa o 

afició és suficient per optar per quelcom que està al marge de la fe i dels testimoni 

creient.

 D’uns anys cap aquí, la Parròquia, constata que una part dels nois i noies que han fet la 

1ª Comunió i la majoria dels confirmats, ja “abandonen” la pràctica religiosa. Tinguem 

en compte que la catequesis i la Missa Familiar no són un passaport per la Primera 

Comunió o Confirmació, sinó un mitjà per continuar creixent i madurant en la fe. I aquí 

hi teniu una missió molt important els pares i la família.

 Els fills quan experimenten quelcom que els pares ho viuen, en general, ho segueixen 

essent i fent, però, crítics i responsables en el desenvolupament posterior. No es 

carreguen els que els progenitors viuen, ho saben adaptar a la nova realitat que els toca 

viure.

 Això és el que cal saber fer a nivell de fe. Cal tenir pares-mares, progenitors i famílies 

que visquin la fe, la celebrin i res i ningú els obstaculitzi per testimoniar-la en la vida 

familiar i laboral. D’aquí sorgiran nous creients amb l’esperit de saber adaptar la fe a la 

realitat que viuen.

Hem encapçalat aquesta reflexió  “temps pasqual, temps testimonial”; és l’objectiu que ha 

de ser pels pares-mares dels  fills que dins de poc rebran els sagraments d ela Panitència, 

Eucaristia i Confirmació.
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INFORMACIONS PARROQUIALS

AGRAÍMENTS

Ho fèiem el dia de Pasqua. Però volem expressar-ho d’una manera més explicita.

COR PARROQUIAL. Sou un equip important dins la comunitat. La vostra 

fidelitat i constància no té preu. Moltes parròquia del bisbat voldrien tenir un 

cor fidel com vosaltres. D’una manera especial agraïm l’esforç i la voluntat que 

hi posa el director: Jean

LECTORS/RES. Sense vosaltres les celebracions serien molt rutinàries. La 

vostra veu està al servei de la Paraula. Gràcies a vosaltres aquesta es fa 

present a l’assemblea.

ESCOLANS. Avui,  escolanes. La vostra afició, presència i atenció fa que la 

celebració prengui un caire més complet: grans i petits. Feu un servei que després ja no s’oblida en la 

vida. Un dia direu: “Quan feia d’escolanet/a...”

NETEJA I DECOR DEL TEMPLE. La vostra tasca és discreta. Es veu el treball, però no a vosaltres. 

Sou persones ,que des de l’anonimat, ens oferiu un temple digne, discret i prompte perquè les  

celebracions esdevinguin respectuoses i que no portin a la distracció amb “floritures”. La netedat i la 

pulcritud inviten al recolliment i al silenci.

MITJANS TELEMÀTICS. Gràcies a vosaltres moltes persones poden seguir les distintes 

celebracions; especialment persones grans, malaltes o les mateixes de la Residència. Tampoc se us 

veu, però el treball és agraït i valorat.

SAGRISTÀ.  El Joan fa una feina discreta, sovint silenciosa i “amagat”. No sobresurt, però hi és. 

Prepara l’encens, els ciris, desinfecta els micròfons, encén els llums, obre i tanca portes... i sempre 

amb humor i humilitat. Serveix que semblen insignificants, però importants.

FIDELS. Els i les que us feu presents a les celebracions. El silenci, l’atenció i el recolliment són signes 

d’una participació activa. Alguns i algunes veniu al temple, altres hi participeu des de casa o la 

residència; la presència d’uns i altres ens esperona a celebrar amb dignitat.-

Gràcies a tots i a totes, a la comunitat que ens acompanya i que amb les seves sugerències ens ajuda a 

renovar celebracions i a viure-les amb respecte i dignitat cristiana.

INTENCIONS DE MISSES DEL 12 - 18 D’ABRIL

Dilluns Dantis
Dimarts Dantis
Dimecres    Dantis
Dijous    Salvador Llordés i Núria Cucurull
Divendres    Felip Guim i Sofia Rodriguez Torres
Dissabte Dantis
Diumenge    12 h. Antoni Oliveres     /    Càndida Ribera

MISSA FAMILIAR
Durant aquests dissabtes del mes d’abril, continuem les nostres celebracions familiars. Preguem que els nois i noies 

que rebran els Sagraments de l’Eucaristia i Confirmació s’hi facin presents. Esperem que els pares-mares els 
acompanyeu.




