
La pregunta de Jesús a Marta és ben clara i directa: creus, 
davant de la mort, que jo sóc la resurrecció i la Vida? O dit 
d’una altra manera: creus que la fe dona un sentit profund al 
que vius i al que ha de venir? 

Davant de la petitesa i l’aparent insignificança de la 
condició humana, Jesús retorna al centre de la nostra vida la 
grandesa de sentir-nos part de l’esperança amorosa del Déu. 
Som part d’un projecte de vida, de plenitud, d’amor que cal 
anar redescobrint cada dia tot preguntant-nos a cada pas: ens 
ho creiem, això? 

Alguns esdeveniments que succeeixen en el nostre 
poble, en el nostre país o a tot el món ens poden fer caure en 
el desànim o en el dubte; i és per això que la pregunta de Jesús 
a Marta és tan important. Molt a prop nostre hi ha persones 
que responen afirmativament a aquesta pregunta, tot passant 
per damunt de les males notícies o les pors, i viuen en 
comunió constant amb el Pare, sense perdre de vista el sentit 
sagrat de la vida.  Són (som?) els testimonis  d’aquesta fe. 

Preparar la Pasqua és preparar-nos per a viure en 
plenitud. Per això, durant aquests dies que falten per arribar a 
Setmana Santa ens poden ajudar algunes preguntes com les 
que fa Jesús: creiem que viure en comunió amb el Pare ens 
ressuscita i ens revitalitza? Nosaltres mateixos som Vida i 
esperança per als que ens envolten? Hem de canviar alguna 
cosa per deixar de viure la vida “en somort” i abandonar-nos, 
amb la nostra generositat, el nostre amor, la nostra donació... a 
la Vida plena? Donem gràcies per creure que ell és “la 
resurrecció i la Vida!” (Jn 11, 25) 
  
 
 
 
 
 
 
DIUMENGE, dia 2: A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep Vila 

Autet i Dolors Pujolà Marcé; Josep Masoliver i 
Loreto Ballana; Abel Fàbregas i fill Francesc)   

 
Dissabte,      dia 8:     A les 20,00: Missa (difs. Florenci Puig i Bosch, 

cap d’any; Francesc Muntadas i Sors) 
 
DIUMENGE,  dia 9:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Miquel Novellas 

i pare Pere; Dolors Crosas i Caballeria; esp. 
Valentí Puig i Pepeta Sellés) 

cultes de la setmana 

  ho  creus això? 
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la campana avisa    la campana avisa    MARES MISSA FAMILIAR: Es trobaran el divendres, dia 

7, a 1 quart de deu, per preparar la missa familiar del dissabte, 
dia 22. 

 

CONFIRMACIÓ: Els joves que s’hi preparen es trobaran el 

proper divendres, dia 7, a 1 quart de 10. 
 

BENEDICCIÓ DELS RAMS: Serà el diumenge, dia 7, a 

les 12, als locals de darrera l’església. 
 

VESPRES: Cada divendres de Quaresma ens trobem a les 8 

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

CELEBRACIÓ PENITENCIAL: Cal reservar-se el dilluns 

sant, dia 10, a 2 quarts de 9, per a la celebració del perdó. 
 

ENTERRAMENTS: Dimecres, dia 29, es celebrà el Funeral 

i l’Enterrament de Remei Birlain i Alcaraz, que morí el dilluns a 
l’edat de 90 anys. Divendres, dia 31, a St. Miquel de la 
Guàrdia, el de Josep Vilaregut i Casals, que morí el dimecres, a 
l’edat de 46 anys. Al cel siguin ! 

 

DONATIUS: Se n’ha rebut un de 40 € i un de 700 per 

Bobog, un de 300 € i un de 100 per les necessitats de la 
parròquia, i un de 200 €  per Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 


