
Després de la Resurrecció de Jesús, els seus seguidors varen anar augmentant. Aquest fet, ens ha explicat 

la primera lectura que hem escoltat,  en principi és molt positiu, però també és font de tensions i tibantors 

entre uns i altres. Dins el grup de seguidors de Jesús  hi havia gent ben diferent de procedència i de cultura 

diversa. Davant aquesta situació què fan els responsables de la comunitat, els dotze Apòstols? Es reuneixen, 

parlen del problema, escolten i cerquen solucions, sempre dòcils al que l’Esperit els ajudava a entendre. En 

situacions i problemàtiques ben diferents, avui també a nosaltres ens costa gestionar les diferències i sensi-

bilitats diverses. Tot el moviment sinodal que ha engegat el Papa Francesc va en aquesta direcció: escoltar-

nos i junts, trobar solucions, sempre fidels a l’Esperit Sant que guia l’Església.  

En la segona lectura també es constaten les dificultats  i persecucions que li toca viure l’església primitiva. 

L’escrit atribuït a Sant Pere, recorda als cristians, difamats i insultats,  l’enorme dignitat a què Déu els ha 

cridat. Ens ha dit: “Però vosaltres sou llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, nació santa, poble que 

Déu s'ha reservat, perquè proclameu la lloança d'aquell qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum admira-

ble.” Avui, que els cristians tampoc estem exemptes de menyspreus i de burles, és bo sentir aquestes parau-

les que ens animen a valorar el que tenim i el que som, gràcies a Jesús.  

L’Evangeli d’avui situa a Jesús en el seu comiat, abans d’anar-se’n. Dóna, als seus deixebles i a nosaltres, un 

consell molt bonic: “que els vostres cors s’asserenin” I on podem, trobar aquesta serenor? “Confieu en Déu, 

confieu també en  mi”. És aquí on es fonamenta  la nostra confiança en Déu. Jesús no ens promet absència 

de problemes i de dificultats, però sí que ens diu que, passi el que passi, Ell continua estimant-nos i fent-

nos costat. Jesús continua dient-nos que “a la casa del Pare hi ha lloc per a tots”. En l’amor de Déu tots hi 

tenim un lloc, hi cabem tots. En finalitzar el text que hem escoltat, Jesús reprèn a Felip: “Fa tant de temps 

que estic amb vosaltres ¿i encara no em coneixes? Jesús podria fer-nos aquest mateix retret a nosaltres?  Tant 

de temps de parlar de Jesús i intentar seguir-lo, i encara no ens n’acabem de fiar i en dubtem? 

Que aquesta Eucaristia ens estimuli a fer confiança en Jesús  i que ens ajudi a agrair-li que ens hagi volgut 

fer el que ens ha dit la segona lectura:  “llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, nació santa, poble 

que Déu s'ha reservat, perquè proclameu la lloança d'aquell qui us ha cridat de les tenebres a la seva llum ad-

mirable.” 

DIUMENGE 5 DE PASQUA “A”: 7 de maig 2023 



7  de maig de 2023 
QUIN ÉS EL MISSATGE DE JESÚS I L’EVANGELI? 

És al cor de la predicació dels apòstols i això és el que constitueix la 
Bona Nova que tradueix la paraula Evangeli. 
En primer lloc, cal dir que totes les paraules de Jesús –el que podem 
anomenar,  el seu missatge– estan registrades en els quatre evange-
lis. Constitueixen la seva base i articulació. Doncs,  en sentit estricte, 
no hi ha cap altre missatge que vingui directament de Jesús i que 
estigui fora dels evangelis de Mateu, Marc, Lluc i Joan. Però hi pot 
haver una distinció entre l'evangeli i els evangelis? 
El significat de la paraula "evangeli" 
D'entrada, la paraula "evangeli" significa etimològicament "bones 
notícies" (en grec euangelion). Jesús descriu així la seva missió i la 
seva crida a la conversió: Va proclamar l'Evangeli de Déu i va dir: 

«El Regne de Déu és a prop; convertiu-vos i creieu en l'Evangeli» (Mc 1,15). Per Sant Mateu, Jesús va 
recórrer tota Galilea, ensenyava a les seves sinagogues, va anunciar la Bona Nova del Regne i va 
guarir tota malaltia i afecció del poble. 
Els quatre relats complementaris de Mateu, Marc, Lluc i Joan seran anomenats “evangeli” perquè 
relaten aquesta Bona Nova, aquest Evangeli proclamat pel mateix Jesús. Però el terme Evangeli a 
partir d'ara també qualificarà, d'una manera més àmplia, el missatge que anunciaran els apòstols 
o que la tradició de l'Església posarà al centre de la seva missió. Pau parlarà de l'«evangeli de 
Déu» (Romans 1,1), de l'«evangeli de la pau» (Efesis 6,15), de l'«evangeli que us salva» (Efesis 1,13). 

Mons. André Dupleix 

Les inscripcions es faran als locals Parro-

quials (al costat de la rectoria) i caldrà fer 

la inscripció personalment els dimarts i 

dijous de 7 a 8 del vespre, els dies 9-11-16 

i 18 de maig, data en què queden tancades 

les inscripcions. 
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PEREGRINACIÓ DE  L’ESPERANÇA  

A LOURDES 

PREGÀRIA DEL MATÍ 
Senyor, en el silenci d'aquest dia que neix, 

et vull demanar pau, saviesa i força; 

vull mirar el món avui amb els ulls plens d'amor, 

vull ser pacient, comprensiu, amable i savi, 

veure més enllà de les aparences 

mirar els teus fills tal com els veus tu mateix, 

i així veure només el bé que hi ha  en cadascú. 

Tanca les meves orelles a totes les calúmnies, 

guarda la meva llengua de tota mal volença;             

que només els pensaments que beneeixen 

romanguin en la meva ment: 

que sigui tan benèvol i tan alegre 

que tots els qui s'acostin a mi sentin la teva presència. 

Vesteix-me amb la teva bellesa, Senyor, 

i que al llarg d'aquest dia jo et doni a conèixer.   

Amén 

Sant Francesc d'Assís 
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En les misses del 8 al 14 de maig de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v Família Butiñà; Tots els difunts  7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Maria Rosa i Vicenç 7 t Ànimes 

Dimecres 8  v Comunitat Parroquial 7 t. Ànimes 

Dijous  8  v Ànimes 7 t Ànimes 

Divendres    8 v. 
Oller—Ametller: German Granés; 

Difunts del mes d’abril 
7 t.  Difunts del mes d’abril 

Dissabte 8 v Francesc Llinàs Bosch; 7 t.   
Família Martí—March;  

Família Ros Pujol 

Diumenge  

 

10 m. 
Sor Assumpció i tots els difunts; 

Intenció Particular;  
11 m. 

 
Comunitat Parroquial  

12 Família Esquis Mercader 

8 v. Comunitat Parroquial  

HAN CELEBAT EL SE CASAMENT 
Uene Dos Reis Gomes amb  
 Ivanilda Pereira de Melo 
 

HAN REBUT EL BAPTISME: 
Guillem Florensa Companys 
Biel Vilademat Planas 
Dúnia Sisohore Fontan 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Antònia Pujol Serrat, de 92 anys 
Pere Serrat Collmalhivern, de 75 anys 

DILLUNS: al despatx parroquial de Santa Maria, a 2/4 de 9 del 

vespre, trobada del grup d’ESTUDI D’EVANGELI. 

DIMARTS: al despatx parroquial de Santa Maria, a 2/4 de 9 del 

vespre, trobada del grup de Catequistes, per reflexionar sobre el 

text de l’Evangeli del diumenge vinent.  

DIMECRES: a la Parròquia de Sant Pere, de 6 a 7 de la tarda: 

Vetlla de pregària amb exposició del Santíssim. 

DIVENDRES: a Sant Pere a les 7 de la tarda i a Santa Maria a les  

8 del vespre, Missa tot pregant per aquelles persones de les nos-

tres parròquies que han mort durant el passat mes d’abril. 

LES GUERRES 
La Mercè, en David i la seva mare són davant del televisor mirant imatges de guerra. 

-Per què la gent fa la guerra? -diu la Mercè. 

La mare abaixa el so del televisor i els diu: 

-Sabeu de sobres que hi ha alguns països que fan la guerra als altres perquè envegen contro-

lar més fonts de riquesa: petroli, venda d'armes, mines d'or... 

Sona el telèfon. La mare surt per agafar-lo. En David canvia de canal per veure un partit de 

futbol. La Mercè, enfadada, posa dibuixos animats. En David, contrariat, clava una bufa so-

nora a la germana. Aquesta no es queda curta i li etziba una puntada de peu. Inesperada-

ment, retorna la mare i apaga el televisor per preguntar-los: -Per què la gent fa la guerra i per 

què fins i tot es fa entre 

germans? 

-Ha començat ella! -s'exclama en David. 

-Es ell qui m'ha clavat un castanyot! - replica la Mercè. 

Llavors, la mare els diu: 

-Veieu? Ens bull per dins l'instint de fer el que ens passi pel cap sense tenir en compte l'altre. 

En cadascú hi ha impulsos agressius incontrolats per aconseguir els "meus" objectius i no 

els "nostres" objectius. 

- Llavors -afegeix la Mercè-, si en tots hi ha ganes de lluitar, per què no provem de lluitar per 
la pau? 


