
 
 
 

 
 

 

 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
 

Comunicació Pastoral dels Bisbes catalans als 25 anys del 
Concili Provincial Tarraconense del 1995 

 
La tempesta del coronavirus  
El mes de març de 2020 la vida de moltes persones i institucions 
quedà com immobilitzada. Gairebé sense adonar-nos-en, havia 
esclatat una tempesta sanitària que obligava a mesures dràstiques i 
mai no vistes en els darrers decennis: el cofinament absolut de la 
població per motius sanitaris. El lema «queda’t a casa» reflectia 
l’estat de coses. Emprant la imatge del Papa Francesc, manllevada 
de Marc 4, 35-41, «estàvem a la mateixa barca, tots fràgils i 
desorientats». D’altra banda, davant la tempesta forta i furiosa, calia 
«remar junts», conscients que no podíem «seguir cadascun pel 
nostre compte». Aquestes paraules del Papa –pronunciades a l’atri 
de la Basílica de Sant Pere el 27 de març en un acte litúrgic 
impressionant, obert a tota la humanitat– constituïen una lectura 
espiritual de la situació en què ens trobàvem, una interpretació de la 
pandèmia com a signe d’un temps trasbalsat. I el Papa recordava, en 
una frase plena de veritat i de profecia, que no podíem pensar «a 
mantenir-nos sempre sans en un món malalt».  

 (continuarà) 
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DIUMENGE II DE PASQUA 
O DE LA DIVINA MISERICÒRDIA 

 
 
 

 
 

vui, vuit dies més tard, com els deixebles després de la 
resurrecció, ens tornem a trobar reunits per a celebrar el 
Crist Vivent, la seva Pasqua. 

 
A 



Com ja ens narra el llibre dels Fets dels Apòstol, també nosaltres, 
volem emmirallar-nos en aquella primitiva comunitat cristiana de 
Jerusalem, que tenia un sol cor i una sola ànima. 
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 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 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 fa sentir la seva 
Paraula i ens enforteix alimentant-nos amb la seva santa Eucaristia, 
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.■ 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 
MONESTIR SANT DANIEL 

Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 
 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 10:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 11:  12,00: Pel poble 
  18,30: Antònia Grimal Vicens 
Dilluns, 12:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 13:  18,30: Intenció particular 
Dimecres, 14:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 15:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 16: 18,30: Rosario Gàlvez Martín (I.D.O.) 
Dissabte, 17:  18,30: Família Casadevall Puig 
Diumenge, 18:  12,00: Pel poble 
  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 

 
* * * * * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 
COL·LECTA DIA DEL SEMINARI 

En la Col·lecta del Dia del Seminari es van recollir: 
Parròquia Sant Daniel: 22 € 

Parròquia Sant Feliu: 688,26 € 
A tots moltes gràcies per la vostra generosa col·laboració. 

 
 

Crist ha ressuscitat, Al·leluia! 
I ens fa passar de mort a vida, Al·leluia! 

Avui per tota la terra  
el poble dels redimits canta Al·leluia! Al·leluia! 

 
 


