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Jesús em fascina
Fa una bona estona que xerrem. Ara s’ha fet
un silenci entre nosaltres. Jo miro la bellesa
del parc “Jacint Verdaguer”; per dintre estic
una mica emocionat. Tu em mires i dius molt
baixet: “Jesús em fascina”. El silenci
s’allarga, ﬁns que comences a parlar.
«Em fascina per la profunditat, la bellesa i la
creativitat de les seves paraules. Les Benaurances són genials. Literàriament diria que
són un dels escrits ètics i morals més ben expressats de la literatura. Segur que va ser
Ell qui les va pronunciar, mirant la gent,
en conjunt i cada persona. Segurament algunes/alguns no les
devien
entendre,
però sabien que eren
portadores d’un gran
missatge. Més enllà
de les paraules, el so,
el to i la mirada de Jesús, portaven un
missatge mai escoltat, nou i ple de vida.
Em fascina Jesús per
la paràbola del ﬁll
pròdig. Penso i sento
que la imatge que
dona del Pare és la
millor explicació que
mai he sentit sobre
Déu. Un Pare que escolta
atentament,
que respecta el que el
ﬁll li demana, ﬁns i
tot quan es tracta de la meitat de l’herència.
El Pare sap que se la rebentarà, sap que tornarà quan no li quedi res; és ﬁll seu i el coneix. L'hi dona, calla, veu com marxa, pateix
per ell i per la cara que posa el seu germà, i
cada matí surt a mirar l’horitzó ﬁns els límits
del camí. I quan torna no el deixa excusar-se,
l’abraça i fa un banquet, ﬁns i tot surt a escoltar el germà gran i li parla al cor. Em fascina aquesta imatge de Déu. Només el Fill de

Déu podia explicar una cosa com aquesta,
i de quina manera!
Em fascina Jesús durant el Sant Sopar: el
Pa i el Vi, les paraules, les mirades, la sensibilitat i aquella penetració de futur. Sí, es
vol fer present a milions de persones, de
totes les edats i races, i en els moments
sublims de la vida o en els terminals. Eucaristia en els temples, a les presons, rebuda pels que estan a punt de ser assassi-

nats o els que es prometen amor. Presència silenciosa, discreta, amor dinàmic i pacient. Em fascina Jesús».
Ara ja calles, bon amic. T’he escoltat molt
atentament, el cap baix, i quan et torno a
mirar veig en els teus ulls una llàgrima que
em diu com arribes a estimar Jesús. Gràcies.
Jesús Renau
Per a Catalunya Religió

ESPLAI SANT PERE I SANT PAU. Des de dissabte 13 fins a dimarts 16 estaran de colònies amb els infants a Mas Fortet (Capafonts, Tarragona).
BENEDICCIÓ DE RAMS. Aquest diumenge a totes les misses.
Serrà solemne a les 12.00h a Sant Pere i sant Pau, a les 11.00h a
la MD de la Mercè, a les 11.30h a Sant Cosme i sant Damià (al Parc
Nou) i a les 12.15h a sant Jordi.
COMUNIDAD NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA. Trobada de grup
aquest diumenge 14 d´abril a les 17.30h a les sales de la parròquia
de la MD de la Mercè.
CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA. Les celebracions comunitàries
les vam fer la setmana passada. Només queda la de Sant Cosme
i sant Damià que serà dimarts 16 a les 19.00h. També ens podeu
demanar celebrar el perdó individualment als mossens.
MISSA DEL CRISMA. La nostra diòcesi la celebra a la catedral de
sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat el proper dimecres 17
d’abril a les 11.00h En aquesta missa es beneeixen els sants olis i
es consagra el crisma. També agrairem el ministeri sacerdotal o
diaconal dels qui l’exerceixen des de fa 60, 50 o 25 anys. En
aquesta missa presidida pel bisbe hi és també convocat tot el poble fidel.

COL·LABORADORS ALS OFICIS DE SETMANA SANTA. Hem mirat d’anar preveient les persones que cal per a les lectures i per als
diversos serveis de les celebracions d’aquests dies, però no està
tot cobert. Si arribeu d’hora i us oferiu per llegir o fer alguna cosa,
facilitareu que puguem començar a l’hora.
DEJUNIS PER LA CREACIÓ. Aquesta setmana, junt amb el Full us
fem entrega de la darrera fitxa, dedicada al nostre temps, a les
coses a les que el dediquem.
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. Comencem a anunciar les celebracions a l’entorn de la festivitat de la MD de Montserrat : divendres 26 pujada a la Vetlla de Montserrat a les 19h (inscripció
el dia 15), el dissabte 27 missa i visita espiritual a les 9.00h . Rosari i frena floral a les 19.00h, Missa a les 19.30h i sardanes a la
plaça en acabar.
APLEC DE PASQUA. Serà el matí del diumenge 28. Aquest dia no
hi haurà missa a la MD de la Mercè, Sant Jordi i Sant Cosme i Damià i ens reunirem tots junts a les 11 a Sant Pere i sant Pau per
celebrar l’aplec de Pasqua. Després hi haurà un refrigeri al pati
parroquial.
CARAMELLES. L’esplai Sant Pere i sant Pau assajarà caramelles
la tarda del dissabte 20, i sortiran a cantar caramelles el diumenge 21, començant a la missa de les 9 del matí i fins a les
13.30h i a la tarda de 16.00h a 21.00h. També el diumenge de
l’Aplec parroquial.

José Luis LINO VAQUERIZO (53), Maria de la Paz RAMOS GARCÍA (87), Marcela PEREO OREJA (85), Bienvenida JUSTE LÓPEZ (95),
Enrique BRULL FENOY (68), Antonio CARREÑO CONTRERAS (75), José CRUZ SÁNCHEZ (81).

SANT PERE I SANT PAU

MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

DIUMENGE 14. 9.00h. Octavi DALMAU. 20.00h. Clara GARCÍA i
Ángel ROJO.

DISSABTE 13. 19.00h. Dolores SORIANO SÁNCHEZ, Manuel BRUQUE, Montserrat BRUQUE, Francisca i Joan.

DILLUNS 15. 9.00h. consorts Mariano COTELA i Rosario VIVES i
famílies.

DIUMENGE 14. 11.00h. Maria Eudocia DÍAZ ARELLANO

DISSABTE 20. 9.00h. Prudenci MOLAS.
DIUMENGE 21. 9.00h. Pedro CONESA, Ramon NAVARRO, Núria
VILÀ, Rosa ARGELAGA, Clara GARCÍA, famílies COMAS-PEJOAN,
Francisco SALCEDO i Ana DEL MORAL, Jaume ESTRUCH
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