
 
 
 

 
 

 

 
 

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  
La tempesta del coronavirus feia aflorar la nostra vulnerabilitat 
corporal i espiritual, deixava al descobert les falses i supèrflues 
seguretats amb què havíem volgut construir un futur que 
imaginàvem sense límits, però que de fet estava profundament 
limitat. D’aquell món, en quedaven fora moltes persones mancades 
de dignitat humana en diversos graus i dimensions, en quedaven 
excloses situacions de guerra i injustícia que es toleraven a nivell 
mundial amb fingida –i sovint interessada– resignació, n’eren 
apartats molts pobres, el clam dels quals arribava a Déu però no 
arribava als qui guien els destins del món des de la política i des de 
l’economia. La pandèmia, en paraules del Papa, posava en evidència 
la indiferència davant la pertinença comuna, davant el fet de 
pertànyer a una sola humanitat. La cobdícia prenia sovint el lloc de 
la misericòrdia.  
Calia retrobar la solidaritat i l’esperança, si no volíem naufragar. 
Calia retrobar la força de l’Evangeli de Jesús, d’aquell Jesús que era 
a la barca amb nosaltres, dormint, i que havíem de despertar dins 
nostre i fora de nosaltres, per tal de poder sortir de la tempesta i 
trobar la bonança de la pau i la fraternitat amb tota la família 
humana.  
  

 (continuarà) 
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DIUMENGE III DE PASQUA 
 

LA PAU SIGUI AMB VOSALTRES 
 

 
 

a Pasqua del Senyor ressuscitat ens ha tornat a convocar 
avui entorn de l’altar. L’Evangeli ens ha fet present 
aquella joia del primer diumenge: “Jesús mateix es 
presentà enmig d’ells i els digué: La pau sigui amb 

vosaltres”. També nosaltres, com els apòstols esporuguits i tancats 
al Cenacle, restem sorpresos. Però la nostra fe ens encomana alegria, 
serenor i pau. 

L 



Alegria, perquè sabem que el Senyor ressuscitat viu prop del Pare 
del cel i es fa present entre nosaltres en la seva Paraula que hem 
escoltat i en la santa Eucaristia que podrem compartir. 
Serenor, perquè creiem que la seva resurrecció és penyora de la 
nostra pròpia resurrecció, i que per tant la nostra vida ha passat amb 
ell de la mortalitat de la vida present a la immortalitat de la vida 
eterna. 
I pau, perquè sabem, com ens ho deia la carta de sant Joan (segona 
lectura), que tenim un defensor prop del Pare que s’ha volgut oferir 
com a víctima propiciatòria pels nostres pecats. 
Sí, germans, en Crist, Déu ha esborrat totes les nostres culpes, ha 
oblidat tots els nostres pecats, ens ha perdonat. La seva mort en creu 
i la seva resurrecció gloriosa ens han portat la salvació. Han redreçat 
el nostre camí i ens han retornat a la ruta bona i encertada. Ara ja 
només ens manca la fidelitat a tots els seus manaments, no esperant-
ne el premi com si l’haguéssim merescut, sinó com a conseqüència 
lògica a l’amor infinit que Déu ens ha manifestat. 
Ara ens toca a nosaltres ser testimonis de la resurrecció. Ens toca 
anunciar a tothom que realment el Senyor ha ressuscitat, que Jesús 
va acomplir perfectament tot el que anunciaven els profetes, que les 
paraules de l’Escriptura troben sentit des de la nostra fe en el Crist 
ressuscitat, que així com en Crist s’han acomplert les profecies, 
també en nosaltres s’acompliran totes les promeses fetes per Déu als 
nostres pares. 
Aquesta és la pau que Crist ens ve a portar: alegria, serenor i pau. 
Una alegria i una serenor que són fruit de la pau del cor. La seguretat 
i la certesa de creure fermament que la nostra vida està en mans de 
Déu. Que és ell qui per mitjà del seu Esperit ens impulsa a continuar 
la seva obra salvadora en el nostre món d’avui. 
Alimentem-nos, doncs, del pa de la seva Paraula salvadora. I, 
sobretot, enfortim-nos amb la comunió del Pa eucarístic que ens 
omple de la seva presència vivificadora. Que aquests dons de la 
Pasqua del Senyor ressuscitat ens enforteixin i refermin el nostre 
compromís de viure i escampar la nostra fe, testimoniant-la amb la 
nostra conducta, amb les nostres actituds i amb la nostra manera de 
fer i d’actuar.■ 

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, 17:  18,30: Família Casadevall Puig 
Diumenge, 18:  12,00: Pel poble 
  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dilluns, 19:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 20:  18,30: Família Masó Aragó 
Dimecres, 21:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 22:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 23: 18,30: A Sant Jordi 
Dissabte, 24:  18,30: Intenció particular 
Diumenge, 25:  12,00: Pel poble 
  18,30: Família Agell Casademont 

 
* * * * * * * * * * 
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.  

 
DIADA DE SANT JORDI 

Divendres, 23 d’abril a les 18,30: Missa de la Solemnitat de  
Sant Jordi, màrtir, patró de Catalunya. 

 

 


