
 

“No hi és, aquí (Jesús), perquè ha ressuscitat tal i com ho havia 
dit”(Mt 28, 6) 
 Jesús va morir, i malgrat haver dit que ressuscitaria el 
dolor es va estendre entre els seus deixebles i els més propers. 
Possiblement només una persona va mantenir l’esperança en 
que aquestes paraules serien una realitat: Maria, la seva mare. 
Els altres es van deixar endur per la negativitat i quan van 
arribar al sepulcre buit no sabien què creure. A la vida, sovint, 
ens passa com va passar als deixebles de Jesús. Perdem 
l’esperança i ens sembla que hi ha moments que ja no podran 
repetir-se. Quantes vegades ens movem pel “no podré”, “no 
crec que me’n surti”...  
 La Pasqua de Jesús és ben bé el contrari, és un cant a 
l’esperança, a la fe en un demà millor i en la possibilitat 
d’acomplir fins allò que ens pot semblar més inversemblant. La 
resurrecció de Jesús ens ha d’omplir d’esperança. Quan ens 
sembli que ja no podem avançar més busquem en el Fill de 
Déu aquesta llum que ens ha de fer veure que tot és possible. 
Amb esforç i perseverança els cristians hem de tenir clar que si 
la mort de Jesús era un clar motor d’esperança, aquesta ens pot 
guiar, també, en tots els moments de la nostra vida.  
 I és que, tal i com va dir Jesús, la nostra esperança viva: 
“Jo m’estic en vosaltres, dia rere dia, fins que el món no arribi a 
la seva culminació” (Mt 28, 20) 
  
 

DIUMENGE,dia 26:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 
i Riera; Pere Novellas i Vila; Dolores Quero i 
Puga; José Enciso i Enciso; família Pladoliva i 
Bau; esp. Ramon Subirana i Ramona Muntadas; 
Antònia Moratona i Carme Moralló, d’Oració i 
Amistat)  

Dilluns,        dia 27: A les 19,00: Rosari i Missa (per intencions 
personals) 

Dimarts,      dia 28: A les 19,00: Rosari i Missa (difs. esp. Joan Aurich 
i Rosalia Casals) 

Dimecres,   dia 29: A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 
parròquia) 

Dijous,         dia 30: No hi ha missa 
Divendres,   dia 1: A les 11,00: Missa al barri de Les Cases Noves 

(difs. de les Cases Noves) 
Dissabte,      dia 2: A les 20,00: Missa (dif. Monsterrat Puig i Estrada)  
DIUMENGE, dia 3: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Florenci 

Malian i Dolores Gallart)  
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MISSA A LA RESIDÈNCIA:  Serà dimecres, dia 29, a les 
5 de la tarda, com cada darrer dimecres de mes. 
 

MISSA AL BARRI DE4 LES CASES NOVES: Serà 
dijous, dia 1, a les 11, el dia de la celebració de la festa del 
barri. 

 

48è PELEGRINATGE A LURDES:  Serà del 13 al 17 de 
juny. Tots els malalts o acompanyants que hi vulguin anar ja es 
poden inscriure des d’ara. 

 

CONFIRMACIÓ: Divendres passat, dia 24, a les 5, ha tingut 
trobada el grup que es prepara per a la confirmació 
acompanyat per la Sara Jordan. 
 

ENTERRAMENT: Dissabte, dia 25, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament d’Antoni Vila i Boix, que morí el dia abans a 
l’edat de 90 anys. Al cel sigui. 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 € un de 50 per Càritas. 
Moltes gràcies. 
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