
 
 
 
 
 
 
 
PER CELEBRAR EL DIUMENGE EN FAMÍLIA 
 
Preguem. Oh Déu sempre misericordiós, que revifeu la fe del poble 
sant, amb el retorn anual de les festes pasquals, augmenteu els dons 
de la vostra gràcia, a fi que comprenguem millor quin baptisme ens 
ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i quina sang ens ha 
redimit. Per nostre Senyor Jesucrist. 
 
Oració dels fidels 
En aquest goig de la Pasqua, germans, estimats, preguem Déu amb 
insistència que vulgui escoltar la nostra pregària.  
R. Escolteu-nos, Senyor. 
• Pel Papa Francesc i pel nostre Bisbe Francesc: Que vetllin 

amorosament pel ramat que els ha estat confiat. Preguem. 
• Per tots els pobles de la terra: Que puguin fruir veritablement de 

la pau del Crist. Preguem. 
• Pels qui sofreixen per la pandèmia, o per la solitud o l'angoixa: 

Que la seva tristesa es converteixi en aquell goig que ningú no 
els podrà prendre. Preguem. 

• Pels qui han mort en la pau del Senyor a causa del covid-19 i per 
tots els difunts: Que per la resurrecció del Crist, arribin a la vida 
feliç i eterna del cel. Preguem. 

• Per tots nosaltres: Que amb valentia i amb confiança donem arreu 
testimoni del Crist ressuscitat. Preguem. 

Oh Déu, que en aquest dia, memorial de la Pasqua, mostreu el vostre 
amor i la vostra misericòrdia a l’Església que peregrina pel món, 
escolteu les nostres pregàries i obriu els nostres cors  perquè 
comprenguem les Escriptures i reconeguem el vostre Fill en la 
fracció del pa. Ell, que viu i regna, immortal i gloriós, pels segles 
dels segles. R. Amén. 
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TEMPS PASQUAL 
 

DIUMENGE II DE PASQUA 
o DE LA DIVINA MISERICÒRDIA 

 

 
 

 

Tomàs, ¿Perquè m’has vist has cregut? 
Feliços els qui creuran sense haver vist. 



“VUIT DIES MÉS TARD” 
 

olt estimats germans, avui, vuit dies més tard, com els 
deixebles després de la resurrecció tornem a celebrar 
el Crist Vivent, la seva Pasqua, encara que no 
puguem reunir-nos físicament, a causa de la 

pandèmia que ens afligeix. 
Com ja ens narra el llibre dels Fets dels Apòstol, també avui, dia del 
Senyor, intentem ser constants en reunir-nos per a partir el pa i per a 
la pregària. 
Com l’apòstol Tomàs, també nosaltres avui palpem el misteri i ens 
plau de sentir de nou de la mateixa boca de Jesús que ens parla avui 
a nosaltres: “Feliços els qui creuran sense haver vist”. 
I, a més, les lectures ens han fet vibrar amb el record de l’Església 
naixent que creix i s’expandeix. També la nostra Església d’ara, avui 
en molts llocs, reneix pel Baptisme de nous membres que arriben a 
la fe. Quina bona ocasió, doncs, per mostrar-nos, també nosaltres, 
com una comunitat viva, fraternal i compromesa. Una comunitat així 
farà que també d’altres se sentin cridats a formar part, o a reintegrar-
se amb més intensitat, a aquesta nostra Església, que no és altra que 
l’Església de nostre Senyor Jesucrist. 
Tot això ens fa adonar que cal que la nostra fe sigui més ferma, que 
no podem ser cristians de rutina, sinó que ens cal fer un compromís 
personal de viure la fe, d’adherir-nos a Jesucrist. De proclamar 
davant seu, com l’apòstol sant Tomàs: “Senyor meu i Déu meu”. I 
proposar-nos novament de ser uns ferms deixebles i seguidors de 
Jesucrist. No a mitges, sinó amb totalitat. 
En aquest segon diumenge de Pasqua, dia del Senyor, hem de 
valorar molt positivament aquest nostre “costum” que arrenca ja del 
diumenge de Pasqua i que fa que cada diumenge els cristians, quan 
podem, ens apleguem entorn de la Paraula del nostre Mestre i de 
l’altar de l’Eucaristia. Valorem la reunió dominical, no com el 
simple compliment d’un precepte, sinó com una autèntica trobada 
personal amb el Crist vivent i amb els germans que compartim la 
mateixa fe. Aquesta reunió setmanal –sobretot quan és amb la Missa 
de cada diumenge– ens enforteix i ens fa sentir més ferms i 

agosarats en la vida cristiana de cada dia: en el servei, el respecte, el 
perdó, la misericòrdia, el testimoniatge, ... l’AMOR. 
I que el Senyor ressuscitat, que ens convoca, ens faci sentir la seva 
Paraula i ens enforteixi, quan sigui possible, alimentant-nos amb la 
seva santa Eucaristia. Encara que entretant ens haurem de conformar 
amb la comunió espiritual. I que també ens encoratgi a proclamar les 
meravelles que ell ha obrat, perquè tothom les pugui conèixer i 
pugui també arribar a creure en aquest nostre Déu que tant ens 
estima.  
 

* * * * * * * 
 

MISSES ENCOMANADES  
QUE SE CELEBREN PRIVADAMENT 

 
Dissabte, 18:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 19:  18,30: Dolors Puntí 
Dilluns, 20:  18,30: Llorenç Cornellà 
Dimarts, 21:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 22:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,23:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 24: 18,30: Per la parròquia 
Dissabte, 25:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 19:  18,30: Família Agell Casademont 
 
 

PREGÀRIA A SANT JORDI 

 
A VÓS IMPLOREM, SANT JORDI GLORIÓS. 

A VÓS DEMANEM VOSTRA PROTECCIÓ. 
QUE ELS CANTS ENS ALEGRIN I ENS FACIN MILLORS, 

ENS FACIN AMAR-VOS, 
SANT JORDI GLORIÓS 
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