
 
 
 

 
 

 

 
 

ESPERIT, CAP ON GUIES LES NOSTRES ESGLÉSIES? 
 

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

 
El 21 de gener del 1995 s’inaugurava a la Catedral Primada de 
Tarragona el Concili Provincial Tarraconense. Òbviament, 
haguéssim volgut celebrar els vint-i-cinc anys del Concili ara fa un 
any. L’arribada massiva de la pandèmia de coronavirus ens ho ha 
impedit, i hem hagut de retardar la celebració uns quants mesos. 
Ara, les circumstàncies, tot i la situació pertinaç de dificultat 
sanitària, ja no són les mateixes, i amb motiu de la celebració joiosa 
i conjunta de la solemnitat de Sant Fructuós de 2021, per part de les 
deu diòcesis amb seu a Catalunya, hem decidit publicar aquest 
Document amb la intenció que sigui útil i profitós, i que expressi 
una orientació pastoral que es mou entre el Concili Vaticà II, els 
ensenyaments del Papa Francesc –sobretot l’Exhortació pastoral 
Evangelii gaudium– i les resolucions del Concili Provincial 
Tarraconense de 1995.  

(continuarà) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Diumenge, 4 d’abril de 2021. Núm. 593 

 

DIUMENGE DE PASQUA 
 
 
 
 
 

 
Agnus Dei. Clau de volta a la nau central de la Basílica de Sant Feliu de Girona. (S. XIV) 

 
 
 
 

 CRIST,   
EL NOSTRE ANYELL PASQUAL HA ESTAT IMMOLAT. 

CELEBREM LA FESTA DE PASQUA 
VIVINT AMB SINCERITAT I VERITAT. 

AL·LELUIA! 



 
CRIST HA RESSUSCITAT, AL·LELUIA! 

 
ealment el Senyor ha ressuscitat. Al·leluia! 
Amb aquesta antiga salutació es felicitaven la pasqua els 
cristians, des dels primers segles. 
Que sigui també aquesta, avui, la meva felicitació 

pasqual. 
Com els apòstols, com Maria Magdalena, com qualsevol altra 
deixeble, també avui nosaltres hem anat al sepulcre del Senyor, i 
l’hem trobat buit.  
Potser també, a causa de la nostra poca fe, ens fem la mateixa 
pregunta de Maria Magdalena: “S’han endut el Senyor fora del 
sepulcre i no sabem on l’han posat”. 
Potser també hem corregut per veure què ha passat. 
Tants n’hi ha que avui ni tan sols no s’han mogut de casa ... 
Nosaltres, però, com cada diumenge som aquí. Venim a trobar-nos 
amb els germans, perquè sabem que és enmig de la comunitat que 
s’hi fa present el Senyor. 
És aquí, entorn de la taula de la paraula i de l’Eucaristia, on, com els 
deixebles d’Emaús, hi sabem reconèixer el Senyor. 
Sí germans. Alegrem-nos. Cantem amb joia l’al·leluia pasqual. 
Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat. Per això celebrem 
la Pasqua. 
Ell que era mort, ara viu per sempre. 
Així ho expressa magníficament el text del cant de la seqüència 
pasqual  

 
El Rei de Vida, mort, ja regna amb nova vida. 

Jesús ressuscitat, sou d’entre els morts, Senyor, 
Monarca vencedor; tingueu-nos pietat. Amén. Al·leluia. 

 
Que el Senyor ressuscitat enforteixi la nostra fe i la nostra esperança 
i que ell envigoreixi la nostra vida cristiana i faci més ferm el nostre 
compromís de seguir Jesús i complir els seus manaments. Que la 
vida nova que ens ve per la resurrecció de Jesús, es tradueixi amb un 
impuls més ferm de ser testimonis del Senyor ressuscitat.■ 
 

 

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, 3:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 4:  12,00: Família Juanola Bohigas 
  18,30: Melcior Xargay Rubirola 
Dilluns, 5:  18’30: Vicente Lorente i Regina López 
Dimarts, 6:  18,30: Família Figueras Xifra 
Dimecres, 7:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 8:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 9:  18,30: Pels difunts de la parròquia 
Dissabte, 10:  18,30: Josefina Cané Pallí 
Diumenge, 11:  12,00: Pel poble 
  18,30: Antònia Grimal Vicens 

 
* * * * * * * * * * 
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.  

 
 

BONA PASQUA  
A TOTS 

 
 

R 


