24 d’ABRIL de 2016
DIUMENGE Vè de PASQUA
ELS VALORS D’UNA LLEGENDA
La història per la qual és conegut sant Jordi arreu del món és per la mort que va provocar al drac que pretenia menjar-se Cleodolinda, una preciosa donzella. Aquesta
narració la va escriure Iacopo da Varazze al segle XII en la seva obra "La Llegenda
Àuria". Molt aviat es va escampar per tot Europa fins a arribar a tota la Corona d'Aragó.
Conta la llegenda que Sant Jordi era un soldat romà
nascut al Pròxim Orient i és el gran protagonista d'una
gran gesta cavalleresca que se situa a Líbia. Tot i això, certa tradició catalana (Costumari Català de Joan
Amades) la creu esdevinguda a la població de Montblanc (Conca de Barberà); o bé no en fa cap referència (Les Tradicions religioses de Catalunya d'Agna de
Valldaura).
Diuen que assolava els voltants de la vila un drac ferotge i terrible, que posseïa les facultats de caminar,
volar i nedar, i tenia l'alè pudent, fins al punt que des
de molt lluny amb les seves alenades enverinava l'aire, i produïa la mort de tots els
qui el respiraven. Era l'estrall dels ramats i de les persones i per tota aquella contrada
regnava el terror més profund. Els habitants van pensar que si li donaven cada dia
una persona que li serviria de presa, no faria l'estrall a tort i a dret. De fet, la llegenda
diu, que el sistema els va sortir d'allò més bé, però el que era realment complicat, era
de trobar una persona que cada dia es deixés menjar per aquell monstre. Tot el veïnat
va decidir doncs, de fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i que
aquell que destinés la sort seria lliurat a la "simpàtica" fera.
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Així es va fer durant molt de temps i el monstre se'n devia sentir satisfet, ja que deixava de fer els estralls i malvestats que havia fet abans. Però... vet aquí que un dia, la
sort va voler que la filla del rei fos la destinada. La princesa era jove i bella. Hi hagué ciutadans que es van oferir per reemplaçar-la, però el rei fou sever i inexorable, i
amb el cor ple de dol, va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol dels seus
súbdits i s'avingué que fos sacrificada. La donzella eixí de la ciutat i ella soleta s'encaminà cap al llac on residia la fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i afligit, mirava
des de la muralla com se n'anava al sacrifici.
Però fou el cas que, quan va ésser un xic enllà de la muralla, se li presentà un jove
cavaller, cavalcant un cavall blanc, i amb una armadura tota daurada i lluent. La donzella, tota preocupada, li digué que fugís ràpidament, ja que per allí rondava un
monstre que així que el veiés se'l menjaria. El cavaller li digué que no temés, que no
li havia de passar res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut expressament per combatre la fera i així alliberar del sacrifici de la princesa, com també a la vila de Montblanc. La fera, va sortir de cop i volta amb gran horror de la donzella i amb gran goig
del cavaller. Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que va deixar malferida a la terrible bèstia.
El cavaller, que era Sant Jordi, lligà el monstre pel coll i la donà a la donzella perquè
ella mateixa la portés a la ciutat, i la fera seguí tota mansa i atemorida. La llegenda
explica fins i tot, que els habitants de la vila havien vist tota aquella gesta des de la
muralla i que rebé amb els braços oberts a la donzella i el cavaller. A la plaça major
de la vila, els vilatans van acabar de rematar aquell ferotge animal. De la sang que en
brollà, en sorgí ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa
hagués vist mai. D'aquest roser el jove cavaller tallà una rosa i l'oferí a la princesa.
Es diu que el rei va voler casar la seva filla amb Sant Jordi, però que aquest li va
replicar que no la mereixia i que la seva visita en aquella vila era perquè havia tingut
una revelació divina sobre la necessitat urgent de salvar la vila del monstre. Recomanà al rei i als seus vassalls que fossin bons cristians i que honressin i veneressin
Déu tal com mereixia. Desaparegué misteriosament tal com havia vingut.

"Senyor, per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre Fill. Concediu als qui ja
han participat de la mort de Crist, de participar també de la seva resurrecció"

Doneu, Senyor, el repòs etern als germans difunts:
MARIA AUXILI DURÁN PUJOLDEVALL (103)
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a les 20 Aniceta Darnés i Joan Suñol; Pepeta Armengol; Ramón
Ivern; Gregorio Martínez; Manuela Solana i Carmen
Damaret
a les 9 Josep Portillo
a les 11 famílies Clarisó-Monfort-Lens
a les 20 Segundo-Antonio Zhunio Pesantes
a les 9 Antonia Pallás
a les 9 esposos Enric Querol i Quimeta Busquets; esposos Alfred Solé i Antonia Ribas
a les 19:30 famílies Oliva-Peris; esposos Alfred Solé i Antonia
Ribas
a les 9 Pedro Cánovas
a les 20 famílies Company-Solà
a les 9 Albert Rovira; Joan Martí; Sergi Pejoan
a les 11 Domingo i Joan Gibert

COL·LECTA UCRAÏNA
Per indicació del sant pare Francesc, avui a totes les
esglésies d'Europa es fa una col·lecta especial per
Ucraïna. Recordem que aquest país està immers en
una guerra civil des del 2014, que ha donat lloc a
morts, patiments i desplaçaments. La col·lecta és
una forma de portar la misericòrdia concreta "als
qui pateixen les conseqüències de la violència a
Ucraïna: els que romanen a les terres devastades per
les hostilitats que han causat ja diversos milers de
morts, i els més d'un milió que han estat empesos a
deixar-les". El que es reculli serà destinat a l'ajut
humanitari a través del mateix Vaticà. Gràcies a tots
per la vostra solidaritat i generositat.

FESTA DE SANT JORDI
És la celebració del titular de la comunitat de Sant
Jordi i per això aquest diumenge es farà una dinàmica matinal amb pares i fills de les famílies de la
catequesi seguida de l’eucaristia a la capella a les
12.15h. La celebració acabarà amb un petit refrigeri
al carrer.

VETLLA DE MONTSERRAT
Dimarts ens trobarem a les 19h puntuals per pujar
amb autocar a la vetlla de Santa Maria. Pel camí
recollirem el grup
del Papiol i Sant
Feliu. Es torna de
matinada. El preu és
de 10€.

FESTA DE LA
M. DE DÉU DE MONTSERRAT
A més de la missa de les 9 del matí, a la tarda hi
haurà a les 19.30h el rés del rosari i a les 20h celebració solemne de l’eucaristia.

REUNIÓ DEL CLERGAT
DE L’ARXIPRESTAT
El mateix dimecres hi haurà pel matí la reunió de
clergat de l’arxiprestat a Bruguers.

GRUP DE BÍBLIA I LITÚRGIA
Aquest proper dijous hi haurà la reunió d’aquest
grup a la sala sant Pere, a les 19h.

VOLUNTARIS DE CÀRITAS DEL PUNT
SOLIDARI
Aquest proper divendres 29, a les 16.30h hi haurà la
tercera sessió de la reflexió que hem anat fent amb
els voluntaris de Càritas del Punt Solidari.

TROBADA DIOCESANA D’ESPLAIS
Serà aquest proper dissabte 30 en motiu de la festa
de la Mare de Déu de l’alegria, al col·legi dels salesians de Sant Vicenç dels Horts, des de les 10.30h
fins a la tarda.

CELEBRACIONS DE LES
PRIMERES COMUNIONS
Aquest diumenge i alguns dels propers, a la missa
de les 11 del matí.

