
 
Jesús el Crist, per la teva resurrecció esdevens la nostra 
esperança. La mort, la violència i l'abandó no tenen la darrera 
paraula. Encara que tu romans invisible podem acollir-te en la 
nostra pregària, i podem servir-te en cada persona que ens 
trobem, especialment aquells que pateixen. Ens promets a tots 
l'alegria de Déu per sempre. 
     Germà  Alois de Taizé 
 

Sovint ens sembla que el món és injust i que hi ha situacions 
que ens sobrepassen. El Germà Alois ens convida a veure-ho 
just del revés. Amb l’exemple de la resurrecció de Jesús ens 
mostra que encara que hi hagi moments que semblin finals, 
sempre hi ha un a més a més. Els mals moments no són 
definitius i no ens hem de deixar ensorrar. Cal mirar endavant 
buscant la cara amable de tota situació, amagada a vegades, 
com Jesús, a qui no veiem però sabem proper.  

Pasqua és senyal de Vida, vida després de la mort, de la 
injustícia, de la violència... i, per això és  Vida en majúscules. I 
aquesta Vida es troba dins de cada un de nosaltres i per 
extensió dins de totes les persones. I, com ens remarca el 
Germà Alois, les persones que pateixen tenen encara més Vida 
dins seu, perquè estan caminant per aquest camí enfangat que 
ens ha de portar cap a l’alegria de Déu i cap a valorar més tota 
la Vida que tenim amb nosaltres.  

 
. 

 
 

DIUMENGE, dia 18:    A les 11,00: Missa cantada (difs. Josep Coromi- 
nas i Vila, cap d’any; Antoni Vilar i fill Josep Ma; 
Baldo Vila i Masoliver)  

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

Dimarts,       dia 20:    A les 19,00: Rosari i Missa(a la M. de D. del Sòl 
del Pont en acció de gràcies) 

Dimecres,    dia 21:    A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Jordi Reixach) 
Dijous,         dia 22:    No hi ha missa 
Divendres,   dia 23:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,     dia 24:    A les 20,00: Missa (dif. Joan Tañà i Rifà) 
DIUMENGE,dia 25:     A les 11,00: Missa cantada (difs. flia. Minoves 

Vilaregut; Margarida Gallach i Pous; en ac. de gr. 
al Sgr. Cor; Ton Vilar i fill Josep Ma; Joan Sanglas 
i Vilar) 
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la campana avisa     la campana avisa     ARXIPRESTAT: Dilluns, dia 19, els mossens de tot 
l’arxiprestat es trobaran al Far per fer balanç del curs. 
GRUPS D’ESTUDI DE MARC: Dilluns, dia 19, a les 9, el 
grup de seniors es reunirà per l’estudi de l’evangeli de Marc, i 
dimecres, dia 21, també a les 9 es reunirà el grup de juniors. 
ORACIÓ I AMISTAT: Es trobaran dimecres, dia 21, a les 5, 
per fer una estona de pregària col·lectiva i amistat 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 180 € per Bobog-
Camerun. Moltes gràcies. 
CONCERT A LA CAPELLA DEL SÒL DEL PONT: 
Dimarts, dia 20, a les 9 
 

A càrrec del 

de l’EMM El Faristol

Ajuntament 
de L’Esquirol

Ajuntament 
de Roda de Ter

Serà un concert amb un repertori variat: 
músiques de cinema, músiques del món, 
músiques d’autor, música popular i tradicional, etc. 

 
 


