
 

Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els 
ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el 
Senyor. Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres». Llavors alenà damunt 
d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant». (Jn 20, 19-23) 
 En l’Evangeli de Pentecosta es narra la trobada i el diàleg, 
aparentment senzills, entre els deixebles  i Jesús ressuscitat. En aquest 
encontre hi ha una progressió, en els fets i en els sentiments: Jesús 
desitja pau a aquells que han estat perseguits i fins potser envaïts pel 
dubte, la seva presència i les seves paraules els provoquen la joia, i és 
llavors quan els deixebles són enviats. I, per damunt de tot, la rebuda 
de l’Esperit Sant és central en aquella incipient comunitat cristiana. 
En el món hebreu l’home i la dona eren concebuts com una unitat 
formada pel cos, la ment i l’esperit, però aquesta dimensió espiritual, 
anomenada ruah no els pertanyia sinó que els era donada, regalada, 
com un do, per Déu. Per això els deixebles reben l’Esperit per mitjà 
de l’alenada de Jesús. 
 Els cristians del segle XXI tenim en comú amb aquells 
deixebles que tots som fills de l’Esperit. Tots cerquem de viure en 
pau interior per afrontar —com els deixebles— les contradiccions i 
els dubtes  que la vida ens posa al davant; també busquem l’alegria 
que a voltes s’esvaneix per culpa dels problemes del dia a dia 
 La joia i la pau de la Pasqua no ens la podem quedar per a 
nosaltres i cal que l’escampem arreu. I això només podem fer-ho si 
ens sentim plens de l’Esperit, aquest regal de Déu que, com deia 
Sant Pau, cadascú el manifestarà segons els dons que li siguin 
concedits:  «l’amor, el goig, la pau, la paciència, la benvolença, la 
bondat, la fidelitat, la dolcesa o el domini d’un mateix» (Ga 5 22-23). 
 
 
 
 
DIUMENGE,dia 24:  A les 11,00: Missa cantada (difs. germanes dels 

SSCC sor Concepció i sor Maria). A les 12,00: A 
St. Miquel de la Guàrdia. 

Dilluns,        dia 25: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (a la M. 
de D. del Sòl del Pont) 

Dimarts,      dia 26: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (dif. Mn 
Pere Fradera i Marcet) 

Dimecres,   dia 27: A les 17,00: A la Residència (Difs. Antònia 
Moratona i Carme Moralló, d’Oració i Amistat) 

Dijous,        dia 28: No hi ha missa 
Divendres,  dia 29: A les 19,00: Rosari, Mes de Maria i Missa (dif. 

Joaquim Puigoriol i Casas) 
Dissabte,    dia 30: A les 20,00: Missa (dif. Montserrat Puig i Estrada; 

a les ànimes del purgatori)  
DIUMENGE,dia 31: A les 11,00: Missa cantada (dif. Jaume Salés i 

Sanjaume). 
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MISSA A LA RESIDÈNCIA:  Serà dimecres, dia 27, a les 
5 de la tarda, com cada darrer dimecres de mes. 
 

CÀRITAS: Dissabte, dia 30, a 2 quarts de 10, al seminari de 
Vic, es celebra l’Assemblea anual de Càritas de tots els grups 
del bisbat. Roda també hi serem presents. 

 

PRIMERES COMUNIONS: Es celebraran els dies 24 i 31 
de març, i 7 de juny, a la missa de les 11. 
 

ENTERRAMENTS: Dissabte, dia 16, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament dAntoni Fontseca i Terricabras, que morí el 
dijous, a l’edat de 93 anys. Al cel sigui. 

 

COL�LECTA PEL NEPAL: Els diners que es recullin 
aquest dissabte i diumenge, dies 23 i 24, seran destinats 
íntegrament i directament a tres orfenats de Katmandú.  

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10, un de 20 i un de 125 € 
per les necessitats de la parròquia, i un de 50 per Càritas. 
Moltes gràcies. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    la campana avisa     la campana avisa 

CÀRITAS AMB NEPAL: 

 
Tothom que vulgui fer donatius pel Nepal ho pot fer a aquests 
C/c de Càritas, oberts per aquesta causa:  
 
Triodos Banca ética:ES67 1491 0001 2520 3320 8816        
Fiare Banca ética: ES95 1550 0001 2300 0083 5629 
LA CAIXA: ES78 2100 5731 7702 0018 3406                       
BBVA: ES15 0182 2370 41 020157 0922 
Popular: ES84 0075 0001 8306 0735 0683                          
BANKIA: ES02 2038 1010 6260 0067 5815 
SANTANDER: ES66 0049 1892 6322 1328 4363 


