
Fragments del PREGÓ de la Vetlla Pasqual 
(en el dia de l’Ascensió recordant d’on venim) 

 
“Exultin de joia tots els àngels del cel, exultin els ministres de 
Déu. I que soni la trompeta victoriosa per celebrar el triomf 
d’un Rei tan gran. Que la terra també s’ompli d’alegria, 
il·luminada i radiant de la claror que ve de la llum del regne 
etern; perquè avui la foscor ja s’ha esvaït. També s’ha d’alegrar 
la mare Església, ornada amb l'esclat d’aquesta llum. Que el 
cant joiós de tot el poble ressoni en aquesta sagrada nau. 

Aquesta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la 
mort, Aquesta és la nit de la qual diu l'Escriptura: «La nit us és 
tan clara com el dia, llum o fosca us són igual». Aquesta nit 
santa i poderosa allunya el pecat, renta les culpes, fa innocents 
els caiguts, torna l'alegria als entristits, dissipa els odis, restableix 
la concòrdia, converteix les nacions.  

Oh nit realment benaurada, que uneix el cel i la terra, 
nit en què l'home retroba Déu. Que l'estel del matí en trobi 
encesa encara la flama; aquell estel, vull dir, que mai no es 
pon: Crist, que, tornant d’entre els morts, s’aparegué gloriós als 
homes com el sol en dia serè”. 

El Pregó de la Vetlla Pasqual, amb aquest to tan joiós, 
lluminós, humà, ecològic, ens marca el tarannà que va de 
Pasqua a Pentacosta, passant per l’Ascensió. La vida pasqual de 
Jesús, la nostra, tenen, han de tenir l’empenta de l’Esperit que 
“torna l’alegria als entristits, dissipa els odis, restableix la 
concòrdia”. El cristià n’ha de ser testimoni. 

 
 
 
 

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

Dilluns,        dia 29:    A les 19,00: Rosari i Missa (a les intencions d’una 
feligresa) 

Dimarts,      dia 30:     A les 19,00: Rosari i Missa(dif. Climent Rodergas) 
Dimecres,   dia 31:     A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies a 

tots els sants) 
Dijous,          dia 1:    No hi ha missa 
Divendres,   dia 2:     A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,     dia 3:     A la 13,00: Missa (difunts de la Residència). 
                                    A les 20,00: Missa (dif. Miquel Pla i Jutglar) 
DIUMENGE, dia 4:     A les 11,00: Missa cantada (difs. família Fornols 

Puigoriol) 
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la campana avisa     la campana avisa     CARITAS: El dilluns, dia 22, a les 9, tots els membres 
voluntaris de Càritas assistiran a una sessió de formació sobre la 
identitat de Càritas i els reptes de futur. 
Dimarts, dia 23, hi ha una reunió a tres bandes entre Càritas, 
Ajuntament i Consell Comarcal per mirar noves vies de relació 
en el treball d’ajuda als necessitats. 
Dissabte, dia 3, a 2 quarts de 10, al Seminari de Vic, es celebra 
l’assemblea anual de totes les Càritas de la diòcesi. La nostra 
parròquia també hi serà present. 
RESIDÈNCIA: Dimecres, dia 31 no hi ha missa a la 
Residència ja que el dissabte següent és la seva festa i s’hi 
celebra la missa. 
CATEQUESI: Divendres, dia 2, a les 9, hi ha reunió per 
mirar la possibilitat d’incorporar noves catequistes i cercar nous 
camins de catequesi. 
GRUP DE REVISIÓ DE VIDA: Es trobaran el proper 
dissabte, dia 3, a les 4 de la tarda. 
ENTERRAMENTS: Dilluns, dia 22, es celebrà el Funeral i 
l’Enterrament de Valentí Rodríguez i González, que morí el dia 
abans a l’edat de 90 anys. Dimarts, dia 23, el de Rosa 
Masoliver i Sanglas i el de Conxita Crespi i Mallarach, que 
moriren el dia abans a l’edat de 91. Dijous, dia 25, el de 
Margarita Urgell i Torras, que morí el dia abans a l’edat de 95 
anys.  Al cel siguin 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 2.500 € per Bobog-
Camerun. Moltes gràcies. 

 


