
Si l’Església pretén ser testimoni de l’alegria de la resurrecció, 
en aquest cas els cristians ens hem d’alliberar de la por. Hi ha 
massa por dins de l’Església –por a la modernitat, a la 
complexitat de l’experiència de l’ésser humà, és a dir al que 
veritablement pensem, por dels uns envers els altres, por a 
cometre errors, a no guanyar-nos l’aprovació. És aquesta por el 
que eventualment pot fer que s’extingeixi aquesta alegria que 
hauria de desconcertar als altres i fer que es preguntessin quin 
és el secret de les nostres vides.             

Timotht Radcliffe 
La por és un sentiment essencial en la vida d’una persona i en 
la vida de fe. Jesús ho té present al llarg de la seva predicació, i 
en l’evangeli d’avui torna a repetir als apòstols el següent 
missatge: “No tingueu por” [de mostrar obertament la vostra 
fe]. Sovint ens centrem molt en les pors personals, però 
oblidem les comunitàries de l’Església com a comunitat de fe. 

Tota institució, també l’Església, ha de tenir la humilitat 
de preguntar-se si per por als canvis de la modernitat, de la 
societat... s’està convertint en una institució més aviat residual. 
L’Església no és motiu de credibilitat solament pel fet d’existir, 
sinó, sobretot, pel fet de ser fidel a la veritat pasqual que 
proclama. Si volem una Església fidel a la seva missió cal que 
tots els cristians siguem testimonis de l’alegria de la resurrecció. 
Ser testimoni no consisteix pas a posar-se a fer propaganda, 
sinó a viure de forma que la nostra vida no tindria sentit sinó 
creguéssim en Déu. Els cristians hauríem de tenir alguna cosa 
que desconcertés als altres i els fes preguntar quin és el centre 
de la nostra vida. 

 
 
 

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))  

Dilluns,         dia 26:    A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies) 
Dimarts,       dia 27:    A les 19,00: Rosari i Missa(a la M. de D. del Sòl 

del Pont en acció de gràcies) 
Dimecres,    dia 28:    A les 17,00: Rosari i Missa (dif. Àngel Franquesa) 
Dijous,         dia 29:    A les 11,00: Ofici cantat (dif. Jaume Puig Bach) 
Divendres,   dia 30:    A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la 

parròquia)  
Dissabte,      dia 1:    A les 20,00: Missa (dif. Penya Blaugrana; en ac. 

de gr. pel pelegrinatge a Lurdes ) 
DIUMENGE, dia 2:     A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Pere 

Castanyer i Madrona Casellas, i filla Teresa) 
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la campana avisa     la campana avisa     FESTA PATRONAL: Dijous, dia 29, a les 11, ofici cantat a 
honor de St. pere, patró de la parròquia. Ens acompanyarà la 
coral Vila i Formosa. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el dimecres, dia 28, a 
les 5, com cada darrer dimecres de mes. 
 
CÀRITAS: Dimecres, dia 28, a les 7, hi haurà una nova 
trobada amb els Serveis Socials de l’Ajuntament per parlar del 
futur del rebost solidari. 
En la col·lecta per Càritas del dia de Corpus es recolliren 
389,83 €.	Moltes	gràcies.	
	
PROCLAMA MATRIMONIAL: Preparen el seu casament 
en José Ginés López i Moreno, fill de José i Anna, nascut a 
Zarzadilla de Totana, i l’Eulàlia Canavas i Navarro, filla de 
Miguel i Saturnina, nascuda a Zarzadilla de Totana. 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 20 i dos de 50 € per  
Càritas. Moltes gràcies. 
 
 
 
 

 


