FULL NÚM. 462. Diumenges 7, 14,
21, 28 de març de 2021. Diumenges
III, IV, V de Quaresma i Rams,del
Cicle B.
HORARI DE SETMANA SANTA 2021
DIUMENGE DE RAMS
NO HI HA BENEDICCIÓ DE RAMS, NI A
CASTELL D’ARO NI A PLATJA D’ARO
Es beneiran els rams a la missa anticipada
del dissabte 27 de març a les 19 h. I el 28 de març
a la missa de 12.
DIJOUS 1 D’ABRIL A LES 19h.
DIJOUS SANT, A PLATJA D’ARO: CENA DEL
SENYOR A LES 19 h
3 d’abril: DIVENDRES SANT,
A PLATJA D’ARO: PASSIÓ: A LES 19 h.
3 d’abril: VIGILIA PASQUAL
A PLATJA D’ARO, A LES 19 h.

4 d’abril DIUMENGE DE PASQUA, MISSES
NOMÉS A PLATJA D’ARO: A les 12 i 19 h.
Despatx dissabte 6 tarda,
Tel. 972 81 86 47 / 972 32 17 44

Crist ha ressuscitat.
Al·leluia, Al·leluia
¡Bona Pasqua a torhom!

EL CORONAVIRUS
La pandèmia del coronavirus ha afectat a tota la
humanitat. Alguns amb autosuficiència pensaren:
Això no ens pot passar a nosaltres...Perquè el món
dominava el curs de la història de la humanitat...Però
aquest convenciment ha estat vençut per aquest virus
invisible, davant del qual ens hem sentit impotents i
la mort de tanta gent –coneguda o no- s’ha convertit
en un esdeveniment quotidià. El virus ens ha
replegat sobre nosaltres mateixos i ens ha reclòs a
casa nostra, on hem pogut passar els dies més
fàcilment degut als actuals mitjans de comunicació
electrònics.
De fet la nostra vida estva molt ben muntada,
només cal recordar com vivien en nostres avis i
pares, i com els avenços en la medicina i
comunicació fets en pocs anys han estat
espectaculars. Ens hem modernitzar, sí, però la
nostra vida penja d’un fil. Marxa l’electricitat i ens
quedem sense mòbil, sense ordinador, sense
televisió, sense nevera, sense calefacció...S’ha
realitzat aquell refrany popular antic, que deia: Un
mosquit espatlla un orgue, que com tothom sap és el
instrument musical més gran que existeix. Així un
virus invisible ha fet caure el muntatge de la nostra
vida. Però ens ha fet mirar vers el nostre interior, ens
ha inclinat vers l’essencial de la vida, com són la
salut, les relacions familiars, l’amor, els aliments,
l’ajuda mútua, sobre tot envers persones soles,
ancianes i malaltes. I hem descobert que els
professionals de la salut són un bé tan importat como
escàs per a tots, els quals sovint han hagut de
prioritzar uns malalts davant d’altres degut a la
precarietat de les instal·lacions hospitalàries i les
residències d’ancians s’han vist molt afectades i els
seus residents, degut al confinament, s’han vist
separats dels seus sers estimats, la qual cosa ha
portat a molts ansietat, por de perdre la salut, el
treball, familiars i persones estimades, que sovint
han mort soles sense ningú al seu costat i sense els
consols de la fe i dels sagraments. Se suposa, però,
que tot això ens hauria de portar a pensar què és el
que hauríem de canviar en la nostra vida, però em
temo que passarà com en d’altres epidèmies

passades, com la del SIDA, que només s’esperà
teniruna vacuna, per a poder continuar la nostra
vida, com si res no hagués passat, seguint el nostre
model de consum desenfrenat. I els nostres dirigents
haurien d’elaborar protocols i adquirir mitjans per a
d’altres possibles pandèmies i catàstrofes, potenciant
una sanitat pública de qualitat, millorar el sistema
d’atenció sanitària de les residències d’ancians i dels
qui en tenen cura. De fet, però, davant del
coronavirus ara sentim una mica més, que formem
tots una sola humanitat, amb reptes comuns per
damunt de fronteres, llegues i races

PLATJA D’ARO
▪ El 6 de febrer morí Maria Madrid Navarrete,
i el 15 Jaume Sitjes Cassà, de 92 anys, que en
pau descansin.
▪ El 14 febrer férem la col·lecta anual de
Mans Unides amb poca gent per ser dia
d’eleccions. Es recolliren 307,50e. Pregàrem
Déu perquè ens donés el polítics que
necessitem i no els que mereixem pels nostres
pecats.
▪ El 12 de febrer els mossens férem per
primera vegada la reunió mensual de manera
telemàtica.

mateixa col·lecció i editorial; Gastos de la
reforma de algunos monasterios gallegos(151245), a la revista “Compostellanum”, vol. LXV
(2020), pp. 271-325. I el Butlletí de la pontifícia
acadèmia gallega de San Rosendo, de la qual
n’és acadèmic, li dedicà un llarg article biobibliogràfic.

CASTELL D’ARO
▪ El Sr. Bisbe fa la visita pastoral a
l’arxiprestat, per a supervisar el funcionament
de les parròquies, consells, llibres parroquials,
comptes, etc. Però encara no ens ha dit quan
visitarà las nostres parròquies de Castell d’Aro i
Platja d’Aro.
INTENCIONS DE MISSES
(FEBRER DE 2021)
Dilluns 1. Pel Poble. Dimarts 2.
Alfonsa García Civicos. Fusani
Aldo e Angela. Dimecres 3. Pel
Poble. Divendres 5. Josefina,
Antoni i Cecília Miralles. Fernando
Soler. Dissabte 6. Pel Poble.
Diumenge 7. Dif. Fam. Vidal Dalmases i
Ayguavives Subirana. Dantis. Divendres 12. Mª
Madrid Navarrete. Dissabte 13. Roser Ardèvol
Perelló. Diumenge 14. Dif. Fam. Vidal
Dalmases i Ayguavives Subirana. Dantis.
Dilluns 15. Jaume Sitjes Cassà. Divendres 19.
Ricard Canals Gudayol. Dissabte 20. Conxita
Vilanova Barceló. Diumenge 21. Joan Pujadas
Puig. Divendres 26. Dif. Fam. Jiménez Cuesta.
Dissabte 27. Pel Poble. Dies 4,6,9 i 11.
Binacions.

L’AMOR DE DÉU
▪ Hem tornar a remprendre la catequesi
presencial, però degut al temps perdut per mor
de la pandèmia, no podran fer la primera
comunió fins el 10 d’octubre, com l’any passat,
que anà molt bé.
▪ L’any 2020 Mn. Ernest publicà els següents
treballs: 1. El monasterio de Silos en 1814, en
Bol. de la Institución Fernán González de
Burgos; l’obra del bisbe de Tarazona, Diego de
Castejón i Fonseca, Los tres caminos de la
oración mental, Col. Ignitus, n. 87 (Madrid, Ed.
Sanz y Torres, 2020), 330 pp. 3. Del Dr. Onofre
Manescal, rector de La Selva del Camp,
Tratado de la oración mental, de 380 pp. en la

Quan l’amor de Déu pregona
Que ens té molta compassió
sovint rebent l’atenció
d’alguna mirada humana
que ens arriba al fons del cor
i al impuls del seu amor
en demana una divina
que de manera molt fina
ens palesa el seu autor .
E.ZARAGOZA

