AIGUA BENEÏDA
Va ser aquest dissabte i diumenge
Catequesi amb els nens explicant els ornaments sagrats. Amb els nens i nenes de Cate- passat que en la celebració de la
quesi, hem reviscut les celebració d’aquest diumenge del cec de naixement i del pou de Santa Missa, aprofitant que encara hi
havia el “pou de la samaritana” amb
la samaritana. Hem, acabat d’omplir de noms el tren de Quaresma que corre cap a la
el seu càntir d’aigua, vam omplir
Pasqua. Encara hi faltaven alguns noms.
uns plats fondos i va ser beneïda.
Després recordant les paraules de
Jesús, vam convidar a la feligresia,
que passés per mullar-se els ulls amb
aquella aigua beneïda del pou de la
samaritana tot recordant les paraules
de Jesús que ens deia que era “aigua
viva”. Vaig demanar a l’assemblea
que ho fessin amb fe, amb molta fe,
ja que només amb fe podem fer
aquests gestos. Igual que el cec de
naixement va tenir fe i confiança en
les paraules de Jesús, i va recuperar
la vista dels ulls del rostre i també
del seu esperit enfosquit i ara
il·luminat pel Crist. La nostra fe a
vegades enfosquida, necessita també
de l’aigua del Senyor, perquè així
recuperi la llum o millor encara, rebi
aquesta llum que ve del Senyor i que
ja s’havia perdut. Mullar-nos els ulls
era només un gest simbòlic, però
també alhora de confiança en el Senyor de la Llum i de la Vida, que pot
de nou il·luminar el nostre esperit
amb la seva llum i d’aquesta manera, la nostra fe es referma i es fa més
valenta. Aquell cec de l’evangeli del
diumenge passat va reconèixer en
Jesús el Fill de Déu i es va prostrar
davant seu, cosa que no van fer
aquell colla de savis fariseus, perquè
no es creien res del que Jesús anunciava. Aquest diumenge sentirem el
crit de Jesús que demana a Llàtzer
mort i sepultat que recuperi la vida i
surt viu de la tomba. Aquesta és la
força del Senyor, donar vida, com
donarà la seva, i ressuscitarà i ho
celebrarem. Tant debò aprenguem
tots aquesta bona de Jesús, quan diu
a la samaritana que ell té una aigua
viva que rajarà dins el cor de cada
persona a qui li ho demani. Ho tenim
a l’abast de la mà en cada sagrament
quan ens hi apropem amb fe. P. Joan
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AIXÍ VULL MORIR JO
Jesús mai no amaga el seu
afecte cap a tres germans que
viuen a Betània. Segurament
són les qui l’acullen a casa seva
sempre que puja a Jerusalem.
Un dia, Jesús rep un encàrrec: «Senyor, aquell que estimes
està malalt». No passa gaire
temps i Jesús s’encamina cap al
petit llogaret. Quan s’hi presenta, Llàtzer ja és mort. En veure’l
arribar, Maria, la germana més
jove, es posa a plorar. Ningú no
la pot consolar. En veure plorar
la seva amiga i també els jueus
que l’acompanyen, Jesús no pot
contenir-se. També ell «es posa
a plorar» al costat d’ells. La
gent comenta: «Mireu com l’estimava». Jesús no plora només
per la mort d’un amic molt estimat. Se li trenca l’ànima en sentir la impotència de tots davant
la mort. Tots portem en el més
íntim del nostre ésser un desig
insaciable de viure. Per què hem
de morir? Per què la vida no és
més feliç, més llarga, més segura, més vida? L’home d’avui,
com el de totes les èpoques, porta clavada en el seu cor la pregunta més inquietant i més difícil de respondre: ¿què serà de
tots i cadascun de nosaltres? És
inútil intentar enganyar-nos.
Què podem fer davant la mort?
¿Revelar-nos? ¿Deprimir-nos?

Sens dubte, la reacció més generalitzada és oblidar-nos-en
i «anar tirant». Però,
l’ésser humà ¿no és
pas cridat a viure la
seva vida i a viure’s
a si mateix amb lucidesa i responsabilitat? ¿Només vers al
nostre final ens hi
hem d’apropar de
forma inconscient i irresponsable, sense prendre cap actitud?
Davant el misteri últim de la
mort no és possible de recórrer a
dogmes científics ni religiosos.
No ens poden guiar més enllà
d’aquesta vida. Més honrada
sembla l’actitud de l’escultor
Eduardo Chillida, al qual una
vegada vaig sentir dir: «De la
mort, la raó em diu que és definitiva. De la raó, la raó em diu
que és limitada». Els cristians
no sabem de l’altra vida més
coses que els altres. També nosaltres ens hem d’acostar amb
humilitat al fet fosc de la nostra
mort. Però ho fem amb una confiança radical en la bondat del
Misteri de Déu que albirem en
Jesús. Aquest Jesús al qual, sense haver-lo vist, estimem i al
qual, sense veure’l encara, donem la nostra confiança. Aquesta confiança no pot ser entesa
des de fora. Només pot ser viscuda per qui ha respost, amb fe
senzilla, les paraules de Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la
vida. Creus tu això?». Recentment, Hans Küng, el teòleg catòlic més crític del segle XX,
proper ja al seu final, ha dit que,
per a ell, morir és «descansar en
el misteri de la misericòrdia de
Déu». Així vull morir jo. José
Antonio Pagola

A T E N C I Ó!
Cada divendres viacrucis al vespre
A partir del mes d’abril les Misses de dilluns a
divendres seran a les 8 del vespre.
AQUEST DIUMENGE
Un autocar amb 55 places de feligresos ha anat a
veure la Passió d’Esparraguera

Qui creu en mi encara que mori viurà
ho creus això?

QUARESMA 2017

V DIUMENGE
DEIXAR-ME ESTIMAR PEL DÉU DE
LA VIDA
En l'evangeli d'aquest diumenge ressalta realment l'amistat de Jesús amb Llàtzer: «aquell al que tu estimes…», «Jesús estimava a Marta, a la seva germana i a
Llàtzer …», «Mireu com l’estimava»…. L'amor i l'amistat retornen la vida a Llàtzer, recreant aquest “teixit de
relacions” que Jesús ha establert amb aquesta família i
amb ell.
Vivim en un temps de descomposició social i de relacions superficials.
Jesús ens ofereix l'oportunitat de DEIXAR-ME ESTIMAR PEL DÉU DE LA VIDA, que genera vida, veïnatge obert, fraternitat profunda i sincera.
Podem fer-ho perquè portem la vida dins de nosaltres,
nascuda del nostre baptisme.

UN MES
D’ABRIL
AMB
MOLTES
COSES
DIA 7: PREGÒ DE
SETMANA SANTA.
Concert de cant gregorià
i la influència a la polifonia a càrrec de l’Schola
Gregoriana de Catalunya, sota la direcció de Ramon
Vilar i Herms.
Del dia 10 al dia 16 hi ha les diverses celebracions
de Setmana Santa. Vegeu els horaris.
DIA 11: VIACRUCIS NOCTURN JUVENIL DE
LA MASÓ AL MILÀ
Inicia el camí a les 9 del vespre a l’església de La
Massó i acaba al Milà. Cada any hem estat un bon
grup els participants. És el tercer any.
DIA 21: TROBADA DE Càritas Arxiprestal a l’Alt
Camp a Vila- Rodona a les 19h.
DIA 30: TROBADA DE CRISTIANS DE L’ALT
CAMP a Santes Creus i al Pont d’Armentera. Anem
pensant en aquest dia 30 d’abril. Ja haurem celebrat
la Pasqua i ens trobarem com cada any una bona
colla de cristians per a celebrar la nostra fe i la nostra fraternitat.

ORACIÓ FINAL
Despertar a la vida
ORACIÓ INICIAL
Preguem a Déu que amb el seu amor renova les nostres relacions
Necessitàvem saber, Jesús,
(pausa)
En començar aquest últim diumenge de Quaresma mirem el nos- quina és la força de l’Esperit que et porta.
Necessitàvem saber, Senyor,
tre món tan mancat de veritable amor i d'afecte, tan ple d'agressivitat, de mort i de violència. Que el teu amor, viu en nosaltres, com viu en tu la divinitat:
sigui sempre més fort que la mort.
tu que ets Fill de Déu.
Així ho confiem per l'Esperit de Jesús que viu ja amb nosaltres
Necessitàvem saber, Servent sofrent,
pels segles dels segles. Amén.
abans de veure’t penjat a la creu,
SALM 129
abans de recollir plorosos el teu cos mort,
Des de l'abisme et clamo a vós, Senyor;
que tu ets l’arca santa de la vida,
el guardajoies de la resurrecció.
Des de l'abisme et crido, Senyor;
Avui ens ho has mostrat
Senyor, escolta el meu clam;
cridant Llàtzer de nou a la vida,
escolta, estigues atent
despertant a la vida el teu amic,
al meu clam que et suplica.
com a promesa per a tots els qui creguin en tu,
Si tinguessis en compte les culpes,
amics i amigues, Martes i Maries,
Senyor, qui es podria sostenir?
que, encara que morin, viuran;
Però ets tu qui dónes el perdó;
ressuscitats, desvetllats a una Vida de somni,
per això mereixes que et venerin.
per a no adormir-se ni morir mai més. Amén.
Espero amb tota l'ànima, Senyor,
confio en la teva paraula.
La meva ànima desitja el Senyor,
més que els sentinelles el matí.
Que els sentinelles esperin el matí;
TAULADA
Israel, confia en el Senyor,
Finalment la tarda d’aquest diperquè són del Senyor l'amor fidel
vendres hem signat el contracte
i la redempció generosa.
de lloguer amb l’amo del local
És ell qui redimeix Israel
del nou menjador, situat al C/
Balmes, 31. Les negociacions
de totes les seves culpes.

V DIUMENGE DE QUARESMA

PREGÀRIES
Sa. Mogut per la teva amistat i el teu amor, tu, Jesús,
li vas donar la vida a Llàtzer, el teu amic. Escolta'ns
també a nosaltres i al nostre món, perquè refem la
vida que tu ens vas donar i diguem: Amb el teu amor,
Senyor, renovem les nostres vides.
• Per l'Església, que és Església de vius. Que sapiguem trencar les rutines de segles i ens atrevim a viure de l'amor i la fraternitat abans que de les estructures. Preguem
• Pels qui, al món, viuen “en ombres de mort” psicològica, espiritual o moral Que recuperin la vida perduda. Preguem
• Pels qui viuen en solitud, aïllats i sense una veu
amiga propera. Pels qui són maltractats. Pels qui no
se senten perdonats. Envia'ls, Senyor, un raig de la
teva llum i la força de la teva vida. Preguem
• Pels catecúmens, que han trobat una nova vida i una
nova manera de viure. Perquè no es cansin de viure-la
i perseverin en el que han triat i decidit. Preguem
• Per nosaltres, perquè siguem conscients que som
estimats incondicionalment, i sapiguem viure en pau,
en confiança, en llibertat i plenitud. Preguem
• Que, en renovar les promeses baptismals, reprenguem un camí de vivificació progressiva, que ens ajudi a estructurar noves relacions humanes, més profundes, i ajudem a refer el bon veïnatge. Preguem

s’han anat fent al ritme que convenia, potser ens hagués agradat
anar més accelerats, però hi ha
moments que no es pot córrer
més del que un voldria. Hem
arribat a un acord i hem signat el
contracte de lloguer, per uns
quants anys. Ara confiem que
entre els qui sou socis, els qui
col·laboreu d’altres maneres, i
amb els permisos de l’Ajuntament aconseguim obrir-lo ben aviat. De moment anem endreçant el
local. Gràcies a Déu, hem arribat al final d’una etapa que s’havia
fet costeruda. Ara ja és cosa de l’administració que acceleri la paperassa.

NOTÍCIES-NOTÍCIES-NOTÍCIESHORARIS DE SETMANA SANTA I
PASQUA
Dia 09 Diumenge de Rams:
10’00h. Missa a les Mínimes i benedicció
11’30h. Missa Familiar 1r. any
12’30h. Benedicció de rams i palmes
13’00h. Missa familiar 2n. any
20’00h. Missa del vespre
Dia 10 Dilluns Sant
10’30h. A la Catedral Missa Crismal
Dia 11 Dimarts Sant
21’00h. Viacrucis nocturn a La Massó
Dia 12 Dimecres Sant
20’00h. Celebració Comunitària del perdó
Dia 13 Dijous Sant
17’00h. Celebració a les Mínimes
19’00h. Celebració de la Cena del Senyor i
Monument
22’00h. Vetlla al Monument
Dia 14 Divendres Sant
09’00h. Viacrucis Inter parroquial
10’00h. Viacrucis a les Mínimes
12’00h. Les 7 Paraules (reflexió i contemplació)
17’00h. Celebració a les Mínimes
18’00h. Celebració de la Passió de Jesús
22’00h. Processó del Sant Silenci
Dia 15 Dissabte Sant
21’00h. Vetlla Pasqual Familiar celebració
de la Llum
21’00h. Vetlla Pasqual a les Mínimes
Dia 16 Diumenge de Pasqua
10’00h. Missa a les Mínimes
11’30h. Missa de Pasqua i batejos
20’00h. Missa del vespre

Són ja vàries les persones que demanen feina, per poder viure. Des de Càritas anem oferint alguns treballs, però tot hi
així, hi ha persones que demanen poder fer quelcom. Si algú
coneix o sap qui ofereix un treball de cuidar alguna persona
gran, malalta, o que necessiti de serveis, aviseu. També s’ofereixen per a netejar, escales, o el que calgui.

CALENDARI DE CATEQUESI D’ADULTS
(Congregació Mariana)

Cada 4t. dilluns de mes a les 18:30h.
GRUP BÍBLIC
Cada 2n. i 4t. dissabte de mes a les 18:30h.

Cursets de Cristiandat reunió de grups
Primer dimecres de cada mes a les 17:30h.

Els grups hem tingut aquesta setmana, la nostra habitual
trobada mensual.
S’ha continuat reflexionant a l’entorn del text de Catherine
de Hueck, sobre el silenci i la pregària. En aquesta ocasió,
hem parlat d’aquest silenci que, en ser alimentat amb la pregària litúrgica, amb la pròpia oració i amb la participació en
la vida sacramental de l’església, porta a una actitud personal i a una forma d’actuar davant el proïsme que, poc a poc
i imperceptiblement, s’irradia al seu voltant.
Conclou l’autora que “...Déu es val d’aquestes persones per
comunicar-se a les altres..” i és així com la pregària del silenci, fruit d’aquesta actitud i disposició personal, esdevé
font de pau per a tothom.

GRUP BÍBLIC
Anem esbrinant les visions del profeta Zacaries. Una de les
d’avui tracta d’un rotlle que volava representant la paraula
de Déu, maleint i expulsant el que roba i el que menteix.
L’altra visió ens presenta un cossi amb una dona dins, que
simbolitza la maldat amb l’afany pel poder i la riquesa, i
dues altres dones el tapaven i se’l emportaven volant, significant que allunyaven la maldat. El missatge que n’extraiem
és que, en totes les èpoques, tenim tendència a substituir la
presència de Déu pels béns materials. Els escrits bíblics ens
alliçonen del comportament que hem de tenir, posant a Déu
al centre de la nostra vida, no obstant som febles i constantment no tenim l’actitud adequada, si bé el Pare ens perdona,
i restitueix el poble de creients, tant a les hores com avui
dia.
El proper dia 8 d’abril ens tornarem a reunir, per a seguir
amb la nostra reflexió.

VIC PASQUA
JOVE

DEMANEN FEINA

TROBADA DE FE I CULTURA

TROBADA MENSUAL DELS GRUPS
“Fe i Cultura” i “C.V.X.Congregació Mariana”

Cartells que anuncien activitats. El de la Germandat del Sant Crist de Lepant i de la Mare de
Déu del Roser, que han fet el seu opuscle on hi ha
tota la seva programació i el cartell de la trobada
de cristians de l’Alt Camp que aquest any serà a
Santes Creus i al Pont d’Armentera. Procurem de
participar tant com puguem.

Del 13 al 16 d’abril té lloc a
la PASQUA JOVE 2017, a
la casa de colònies de Mas
Aliberch de Muntanyola
prop de Vic. Són ja uns 30
anys que es va iniciar aquesta Pasqua Jove, amb joves
del Casal Claret de Vic, promogut pels Missioners Claretians. Han estat una colla
d’anys els joves han participat de la fe i l’han fet créixer, al voltant de les celebracions de Dijous, Divendres i
Dissabte Sant, ara alguns
d’ells hi participen amb les
seves respectives famílies a
la Pasqua Familiar a Vic.
Contactes:secres@pasquajove.org
Web http://www.pasquajove.cat
Tel 603837181

