
 
 
 
 
 
 
PER CELEBRAR EL DIUMENGE EN FAMÍLIA 
 
Preguem. Oh Déu, feu que el vostre poble exulti sempre de veure’s 
espiritualment rejovenit: concediu als qui ara s’alegren de sentir-se 
restituïts a la dignitat de fills adoptius, d’esperar el dia de la 
resurrecció amb l’esperança segura del goig etern. 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, pel nostre bisbe Francesc i per tota l’Església, 

estesa d’Orient a Occident. Preguem. 
• Per tots els pobles de la terra: Que puguin fruir veritablement de 

la pau de Crist. Preguem. 
• Pels qui sofreixen per la malaltia, la solitud o l'angoixa: Que la 

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

• Per tots nosaltres: Que donem 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 III DE PASQUA 
 

 
 

 
 “ELS DEIXEBLES RECONEGUEREN JESÚS  

QUAN PARTIA EL PA” 
 

esús. Senyor nostre, obriu-nos el sentit de les Escriptures; 
feu que s’abrusi el nostre cor quan vós ens parleu. Aquest 
verset, corresponent al text de l’Al·leluia d’aquest tercer 
diumenge de Pasqua, ens pot servir com a introducció al 

comentari d’avui i a la vegada per a la pregària, per tal que la 
J 



Paraula de Déu sigui entesa per tots nosaltres i el nostre cor se senti 
a punt per a dur-la a la pràctica, amb l’ajuda de l’Esperit del Senyor 
ressuscitat. Sempre hauríem de tenir aquesta disposició interior en 
escoltar la Paraula de Déu. Potser avui, enmig del trasbals que 
vivim, ens serà més fàcil. 
Aquells deixebles d’Emmaús retornaven al seu poblet sense 
esperança. La seva fe s’havia tornat indecisa –potser com la nostra– 
i el Senyor sempre present al costat dels deixebles es posa a caminar 
amb ells: “Quins cors tan indecisos a creure... ¿No havia de patir 
tot això el Messies abans d’entrar a la seva glòria?” 
Quantes vegades la nostra fe –la de qualsevol cristià– no presenta 
aquest caràcter indecís! Què més ens cal per creure? Ens costa 
d’entendre els camins de Déu, tan llunyans dels nostres. Ens 
agradaria que Déu actués d’una manera més brillant, més visible, ... 
més divina! I Déu es continua fent present –com ja ho havien 
anunciat els profetes– d’una manera tan humana...! 
“Llavors començant pels llibres de Moisès i seguint pels de tots els 
profetes, els exposava  tots els llocs de l’Escriptura que es referien a 
ell”. I això és el que fem en la Litúrgia de la Paraula. Llegint 
l’Escriptura, començant pels llibres de l’Antic Testament, hi 
descobrim ja el Crist present. Pregant amb els Salms, hi endevinem 
la llum del Crist ressuscitat. I en l’Evangeli, ell mateix se’ns mostra 
present enmig nostre d’aquesta manera tan humana, que quasi ens 
escandalitza. Però aquest és el Crist, el Messies que Déu envia al 
món per a cridar-nos amb ell a la Vida! 
Per això, també nosaltres ara, com els deixebles d’Emmaús, el 
“reconeixem quan partim el pa”, i com els altres apòstols anunciem 
ben alt que “realment el Senyor ha ressuscitat”. Feta aquesta 
experiència ja res no ens ha de fer por. La fe es torna decidida. I 
després de cada celebració podem alçar-nos també decididament per 
a anar a anunciar als nostres germans la Bona Nova de l’Evangeli. 
Així doncs, anem a anunciar la Bona Notícia amb paraules i amb 
fets. Amb les paraules que donen testimoni del que creiem. I amb els 
fets d’una vida coherent amb el que diem que creiem. 
Com aquells deixebles d’Emmaús, també nosaltres preguem, avui, 
sempre, i ara més que mai: “Senyor, quedeu-vos amb nosaltres”. 

MISSES ENCOMANADES  
QUE SE CELEBREN PRIVADAMENT 

 
Dissabte, 25:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 26:  18,30: Família Agell Casademont 
Dilluns, 27:  18,30: Joan i Montserrat 
Dimarts, 28:  18,30: Per les vocacions 
Dimecres, 29:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dijous,30:   18’30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 1:  18,30: Per la parròquia 
Dissabte, 2:  18,30: Maria Àngels Palomo 
Diumenge, 3:  18,30: Família Juanola Bohigas 
 
 

VIROLAI A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
 

 
Rosa d’abril, Morena de la serra, 

de Montserrat estel: 
il·lumineu la catalana terra, 

guieu-nos cap al Cel. 
 

Amb serra d’or els angelets serraren 
eixos turons per fer-vos un palau. 

Reina del Cel que els Serafins baixaren, 
deu-nos abric dins vostre mantell blau. 

 

Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d’Orient, 

sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament. 

 

Doneu consol a qui la pàtria enyora 
sens veure mai els cims de Montserrat; 

en terra i mar oïu a qui us implora, 
torneu a Déu els cors que l’han deixat. 

 

 


