
A l’Evangeli d’avui veiem com Jesús ofereix a la samaritana una 
font inesgotable «d’aigua viva». Una aigua que no es pot treure 
de cap pou, sinó que només pot brollar del fons de cor. Una 
aigua que brolla primerament del cor de Jesús, però que brolla 
també del cor de cada un de nosaltres quan acollim en ell la 
revelació de la doctrina de Jesús, quan acollim en ell l’Esperit 
que Jesús ens comunica. 
 
Tots nosaltres, a la vida de cada dia, sovint parem massa 
atenció a les coses negatives, a aquelles coses que ens 
escandalitzen o ens fan patir. Ara bé, si ens hi fixem bé, 
veurem al nostre voltant moltes persones que són lluminoses i 
transmeten esperança. Hi ha tantes persones al món sadollades 
en aquesta font d’aigua viva, tantes persones que sense fer 
gaire soroll ens són exemple i model! Fixem-nos per exemple 
en totes aquelles persones que van per la vida mirant de posar 
pau enmig dels nostres petits o grans conflictes, en totes les 
persones que coneixem i que porten una vida lliurada als 
altres: professionals de la sanitat que humanitzen situacions de 
malaltia, voluntaris i professionals que atenen emergències de 
vegades molt dures i desagradables, tants preveres i religiosos 
que han lliurat i lliuren la vida al servei dels altres, etc. Del cor 
de tots ells brolla aquesta aigua viva que ve de Crist. 

 
Aquesta Setmana Santa, el dissabte de Pasqua, al renovar les 
promeses del baptisme, pensem cada un de nosaltres: d’on 
trauré l’aigua viva? Com faré que aquesta aigua de Crist brolli 
també del meu cor? 

 

 
 
 
 
 
DIUMENGE,dia 19:  A les 11,00: Missa cantada (difs. Assumpció 

Garrido i Blanca; Joan Amo i Hidalgo, cap d’any; 
Josep Pladeoliva i Pla; Josep Coromina i Roca; 
família Aulet Crosas; esp. Josep Ribas i Modesta 
Sala) 

 
Dissabte,     dia 25:     A les 20,00: Missa (per les ànimes del purgatori )  
 
DIUMENGE, dia 26:   A les 11,00: Missa cantada (difs. Família Minoves 

Vilaregut; Antoni Vilar i fill Josep Ma; Josep Clotet 
i família; Miquel Freixa) 

cultes de la setmana 

  d’on trauràs l’aigua viva? 
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la campana avisa    la campana avisa    GRUP D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El grup 

de seniors es trobarà el dilluns, dia 20, a les 9. 
 

VESPRES: Cada divendres de Quaresma ens trobem a les 8 

a resar Vespres als locals parroquials. Tots hi som convidats. 

 

ARXIPRESTAT: L’Arxiprestat Ter-Collsacabra ha creat un 

blog promogut pel seu Consell Arxiprestal que pretén ser un 
espai de trobada i comunicació entre les diferents comunitats 
que en formen part. El trobareu a aquesta adreça:  
https://arxiprestattercollsacabra.wordpress.com/ 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 10 i un de 30 € per les 

necessitats de la parròquia, i un de 60 €  i un de 50 per Bobog 
Moltes gràcies. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


