
 
Fragments d’una homilia molt antiga sobre el Divendres 

Sant  
 

«Jo sóc el teu Déu, que per tu m’he fet fill teu; per tu i per la 
teva descendència ara parlo i em giro amb potestat als qui esta 
lligats: «Sortiu!», als qui estan en la tenebra: «Ompliu-vos de 
llum!», i als morts: «Ressusciteu!» 

Per tu, jo, el teu Déu, m’he fet fill teu; per tu, jo, el 
Senyor, vaig adoptar forma de servent; per tu, jo, que resideixo 
més amunt del cel, he baixat a la terra, i àdhuc més avall 
d’ella; per tu, home, m’he convertit com en un home sense 
forces, deixat entre els morts; per tu, que vas eixir de l’hort del 
paradís, he estat lliurat als jueus en un hort, i en un hort he 
estat crucificat. 

El tron dels querubins ja és a punt, els servidors estan 
preparats i dispostos, la sala adornada i la taula parada. Les 
tendes i les mansions eternes també estan preparades; han 
obert ja els tresors escollits. En una paraula: tens el Regne del 
cel preparat des de tota l’eternitat.» 

Aquest text és una petita joia, un fragment d’una 
homilia molt antiga, dels primers segles de l’Església. Déu vol 
omplir-nos de llum i donar-nos vida eterna. Ell s’ha encarnat i 
ho ha fet tot per a salvar-nos. Ara la decisió és de cada un, 
depèn de nosaltres seguir-lo o no. La resurrecció és una tria per 
a cada un de nosaltres, ell ja ho ha fet tot, absolutament tot el 
que calia fer. 

 
 
 
DIUMENGE,dia 21:     A les 11,00: Missa cantada (difs. Margarida 

Gallach i Pous; Miquela Torras i Masramon) 
Dilluns,        dia 22:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

Sta. Rita). Hi farà la Primera Comunió en Marc 
Urbano.  

Dimarts,      dia 23:     A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Gini Cabanas, cap 
d’any) 

Dimecres,   dia 24:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 
tots els sants) 

Dijous,         dia 25:    No hi ha missa 
Divendres,  dia 26:     A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,    dia 27:     A les 20,00: Missa (en acció de gràcies a Sta. 

Teresa) 
DIUMENGE,dia 28:     A les 11,00: Missa cantada (difs. família Minoves 

Vilaregut) 
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la campana avisa     la campana avisa     CARITAS: El dilluns, dia 22, a les 9, els responsables dels 
diferents projectes, la Coordinadora, es reuniran per repassar 
les diferents activitats. 
GRUP RODA-BOBOG: Dimarts, dia 23, a les 9, després 
d’uns mesos d’aturada de reunions –no d’activitats- el grup es 
torna a trobar per reprendre el seguiment de les activitats i 
projectar-ne de noves. 
ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran el dimecres, dia 24, a les 
5, per fer pregària i amistat. 
ARXIPRESTAT: El dijous, dia 25, els mossens de 
l’arxiprestat es reuniran per posar en comú les activitats de 
cada parròquia i projectar accions de conjunt. 
CASALOT: El proper cap de setmana, dies 27 i 28 el Casalot 
celebra el final de curs amb trobada el dissabte, missa a les 8, 
dormida als locals, jocs el diumenge i dinar amb els pares. 
PRIMERES COMUNIONS: Han començat aquest cap de 
setmana i n’hi hauran fins el dia 11 de juny. 
ENTERRAMENT: Dimarts, dia 16, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Núria Mayans i Rojas, que morí el dia abans a 
l’edat de 83 anys. Al cel sigui! 
DONATIUS: Se n’han rebut un de 50 € per les necessitats de 
la parròquia, un de 50 per Càritas i un de 50 i un de 100 €	per 
Bobog. Moltes gràcies. 
 

 


