
 
 
 
 
 
PREGÀRIA del papa Francesc,  

el 25 de març de 2020 
 
Estimats germans i germanes:   
Avui ens hem unit, tots els cristians de tot el món, per 
resar junts el Parenostre, la pregària que Jesús ens va 
ensenyar.   
Com a fills confiats ens dirigim al Pare.  
Ho fem cada dia, diverses vegades al dia; però en 
aquest moment volem implorar misericòrdia per a la 
humanitat durament colpejada per la pandèmia del 
coronavirus.  
I ho fem junts, cristians de totes les esglésies i 
comunitats, de totes les edats, llengües i nacions.   
Resem pels malalts i les seves famílies;  
pels treballadors de la salut i els qui els ajuden;  
per les autoritats, les forces de l'ordre i els voluntaris;  
pels sacerdots i ministres de les nostres comunitats.   
Avui molts de nosaltres hem celebrat l'encarnació del 
Verb en el si de la Mare de Déu, quan en el seu humil i 
total "Soc aquí" es va reflectir el "Soc aquí" del Fill de 
Déu. 
També nosaltres ens posem amb plena confiança a les 
mans de Déu i amb un sol cor i una sola ànima 
preguem:  Pare nostre... 
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CINQUÈ DIUMENGE DE QUARESMA 
 

“MOLTS CREGUEREN EN ELL”. 
 

esprés de veure en els darrers diumenges com el Crist 
apagava la set de la samaritana i obria els ulls al cec de 
naixement, ens trobem avui contemplant com Jesucrist 
torna Llàtzer a la vida. 

Sí, Crist és l’aigua viva, la llum del món i la vida dels homes 
mortals. 
Per l’aigua del Baptisme, Crist ens purifica del pecat; il·luminats per 
la seva llum som duts a la fe; i amb la seva mort salvadora arribem a 
la resurrecció. 
La nostra vida és el Crist. Si ell viu en nosaltres, la mort ja no 
domina damunt nostre, i la nostra mort física és, des d’ara, un pas 
misteriós en l’Esperit, a una vida més alta, la veritable vida, la Vida 
eterna. 
Per la gràcia del Baptisme, ja hem ressuscitat espiritualment a una 
vida nova, i això tindrà el seu coronament en la resurrecció corporal. 
No ens cansem d’anunciar aquesta Bona Nova, amb joia, tal com 
confessem en el Credo: “I espero la resurrecció dels morts i la vida 
de la glòria”, perquè creiem en Jesucrist que “ressuscità el tercer 
dia, com deien ja les escriptures”. 
Tot aquest episodi que ens narra l’evangeli d’avui és escrit en clau 
de fe: “... perquè cregueu...”, “els qui creuen en mi, encara que 
morin viuran, i tots els qui viuen i creuen en mi no moriran mai 
més”, “¿Ho creus això?”, “¿No t’he dit que si creus veuràs la 
glòria de Déu?”, “perquè creguin que vós m’heu enviat”... “Molts 
dels jueus cregueren en ell”. 

D 



Vivim, doncs, segons l’Esperit i donem testimoniatge de la 
resurrecció del Crist que té poder de donar la vida. I demanem que 
pels sagraments de la Pasqua, que ja estem a punt de celebrar, 
puguem viure aquesta nova vida, lluny del pecat, i aspirar a obtenir 
aquella vida eterna que farà reviure els nostres ossos, ens farà sortir 
dels nostres sepulcres i donarà la vida per sempre als nostres cossos 
mortals. 
Disposem-nos, doncs a viure aquesta darrera setmana de Quaresma, 
on tot ens condueix ja cap a la Setmana Santa. Preparem-nos a 
resseguir els passos de Jesús cap a la Passió i la Mort. I sobretot 
visquem amb joia i plens d’esperança la promesa de Vida que ens 
mena a la resurrecció. 
I com diu la pregària inicial de la celebració d’avui, preguem el 
Senyor, que ens concedeixi la gràcia de progressar contínuament en 
aquella caritat, per la qual el Crist va estimar tant el món, que es va 
entregar a la mort.■ 
 
 

* * * * * * * 
 

MISSES ENCOMANADES  
QUE SE CELEBREN PRIVADAMENT 

 
Dissabte, 28:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 29:  18,30: Pel poble 
Dilluns, 30:  18,30: M. Àngels Palomo 
Dimarts, 31:  18,30: Amadeu Baburés 
Dimecres, 1:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,2:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 3:  18,30: Intenció particular 
Dissabte, 4:  18,30: Jordi Puig i difunts Arxiconfraria 
Diumenge, 5:  18,30: Família Juanola Bohigas 
  
 
 
 
 

EL BISBE DE GIRONA  
(fragments) 

Estimats, 
Vivim aquests dies de confinament amb preocupació i alhora amb 
serenor i pau. Preocupació sobretot per les famílies dels qui moren, 
pels infectats pel virus, per les famílies i feligresos de les nostres 
parròquies i comunitats, també vetllant per la nostra pròpia salut. 
Però alhora amb pau i serenor. 
Penso que aquesta situació excepcional que vivim té una dimensió 
“pastoral” important. No tenim les activitats habituals, però segur 
que tenim més temps per acollir i meditar la Paraula de Déu i per 
pregar. 
Celebrem l’Eucaristia sense poble, però l’oferim per tot el poble. 
S’acosta la Setmana Santa amb les celebracions del Tridu Pasqual i 
cal preveure què ens cal fer, mantenint les normes sanitàries per 
evitar els contagis. 
Concretament: 
 * Cada rector, en alguna de les parròquies encomanades pot 
celebrar el Diumenge de Rams, el Dijous Sant, el Divendres Sant, la 
Vetlla Pasqual i el Diumenge de Pasqua, sense la participació física 
o presencial dels fidels, segons les indicacions litúrgiques 
decretades. 
* Cadascú decidirà els horaris i els llocs de les celebracions. Tal com 
recomana el decret, si és possible, anunciar-ho als fidels perquè 
s’uneixen a la celebració. 
* En alguna parròquia i a la Catedral oferirem per internet la 
possibilitat de seguir les celebracions, a més de les cadenes de TV 
que les retransmetin. 
* A mesura que rebem o decidim noves disposicions us les 
comunicarem. 
Resto a la vostra disposició. 
Continuem ben units per l’afecte i la pregària. 
Una abraçada fraternal. 

X FRANCESC, 
Bisbe de Girona 

Girona, 25 de març de 2020 


