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III Diumenge de Pasqua
1 de maig del 2022

de l’arxiu parroquial
a la pasqua viva

L’anècdota d’aquesta setmana ha estat la visitat a la parròquia
i al poble del programa d’entreteniment de TV3 “Caigut del
cel”. Buscaven uns avantpassats ens els llibres del nostre arxiu
parroquial. Era el cas d’un home que va morir en una
residència, sol i incapacitat. que en morir sense descendents
els seus bens van anar a parar a l’administració i van ser
destinats a finalitats socials. Una persona anònima que va
cuidar a la seva mare i que els veïns recorden com una bona
persona que sempre ajudava a qui
convenia, fins i tot després de mort
els seus estalvis i el seu pis passen a
beneficiar a d’altres famílies més
necessitades. No és això la
Pasqua?... Un cop mé és la Vida. La
mort i la malaltia no tenen la darrera
praula. El que aparentment sembla
solitud i mort acaba donant fruit.
Els
llibres
dels
arxius
parroquials són una joia que mostra
aquest fil de Vida que ens uneix a
tots els batejats a través de moltes
generacions i segles. És com la prova
de la promesa de Déu a Abraham
que es va transmetent de generació
en generació, tots units en una descendència inacabable, com
les estrelles del cel.
La nostra Fe és la que ens fa passar de la mort a la Vida,
tal com llegim avui a la primera lectura: ”El Déu dels nostres
pares ressuscità Jesús que vosaltres havíeu mort penjant-lo en
un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com capdavanter.
Nosaltres en som testimonis” (Ac 5)

cultes de la setmana

DIUMENGE, dia 1:

A les 11,00: Missa cantada (difs. . esp. Miquel
Vilar i Dolors Fontserè; Maria Coronado i Llera)
A les 11:45: Missa a les Cases Noves (difunts
del barri de les Cases Noves)

Dissabte,

dia 7:

A les 20,00: Missa (dif. Dolors Guillamet i
Terricabras)

DIUMENGE, dia 8:

la campana avisa

A les 11,00: Missa cantada (difs. esp. Josep
Masoliver i Loreto Ballana; Concepció Morató i
Sebastià Sorinas; flia. Vilaregut Codina; Josep
Vilaregut i Casals

COMISSIÓ ECONÒMICA: Dilluns, dia 2, a les 8, es reunirà

la comissió econòmica per valorar la possibilitat de posar
plaques solars que generin energia ecològica pel manteniment
de l’església, rectoria i locals parroquials.
CÀRITAS GENT GRAN: Aquesta setmana un grup de 6 nois

i noies de l’Institut M. M. i Pol ha començat unes sessions de
voluntariat per a gent gran i també de contacte amb els grups
de dones de conversa en català. Ho faran durant un mes i mig.
CASALOT: El cap de setmana vinent els infants, joves i

monitors del Casalot es trobaran en un gran aplec amb altres
esplais de Catalunya en una trobada anomenada l’Esplaiada a
St. Cugat del Vallès. Que els vagi molt bé.
BATEIG: Diumenge, dia 24 rebé el sagrament del baptisme la

nena Isabella López i Bové, filla de Johanna i José Tadeo,
apadrinada per Andrés i Ma Eugènia. Per molts anys!

