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ANY JUBILAR – 125 ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 
MARE DE DÉU DE MONTSERRAT COM A PATRONA DE 

CATALUNYA. 
 

DISSABTE VINENT, SORTIDA PASQUAL A 
MONTSERRAT 

 
      Sortida: Dissabte 21 d’abril, a les 8:30, des de la Plaça de l’Església   

Tornada: a les 18:00 h. 
Preu: Transport en BUS + Dinar: 28 €.  

 
       

 

 
 

A MONTSERRAT! 
 

Estem celebrant l’Any Jubilar de Montserrat. Fa 125 anys que la Mare de Déu va ser declarada Patrona de 
Catalunya pel Papa Lleó XIII. La nostra Parròquia no pot deixar de pelegr0inar a Montserrat en el seu Any 
Jubilar. Els bisbes de Catalunya, en la  seva pastoral “Creure en l’Evangeli0 i anunciar-lo amb nou ardor” ens 
conviden a pujar a la santa Muntanya per demanar la intercessió de la Mare de Déu en aquest segle XXI, tot just 
estrenat.  
 

No es tracta, doncs, d’una excursió, sinó d’un pelegrinatge. Molt probablement, la majoria dels fidels de la 
Parròquia hem estat a Montserrat en nombroses ocasions. Aquesta que ara se’ns proposa, però, no és una mera 
ocasió més. És un pelegrinatge parroquial, i cal esperar que hi participem una nodrida representació de la 
feligresia. Per Pasqua, des de fa anys, solem fer uns sortida “pasqual”. Què millor que fer-la aquest any a 
Montserrat! 
 

Com escriuen els nostres bisbes en la pastoral esmentada: “Ens cal a tots els fidels assumir plenament que la 
nostra situació és de missió. I assumir-la joiosament: som, certament fràgils. Portem el tresor de la fe en vasos 
de terrissa. Però ressona en nosaltres la Bona Nova de la salvació. Anunciem Jesucrist! Si a nosaltres això no 
ens fa feliços, ¿com podríem fer arribar als altres el seu encís? Uns invitem, doncs, al coratge missioner, a 
prioritzar l’objectiu de la nova evangelització, a deixar-vos evangelitzar més plenament també vosaltres, a fer 
ben acollidora la nostra fe i la nostra Església, “casa i escola de comunió”. 
 

Pugem a Montserrat per demanar a la Mare de Déu el do d’un nou ardor. Tots el necessitem, en aquests temps, 
gens fàcils, potser fins i tot inclements, però que obren noves possibilitats, per a la nostra fe cristiana. Pugem a 
Montserrat per compartir el que som i se’ns demana ser: casa i escola de comunió. Sovint ens costa mantenir-
nos en comunió afectuosa. Pujar plegats a Montserrat ens ajudarà a estrènyer els llaços d’afecte entre tots! 
 

                                Mn. Manel Valls, rector 
 
 
 
 
 



 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SACRAMENT, L’ADORACIÓ EUCARÍSTICA. Avui, a les 19:15, a la 
Capella de la Puríssima: mitja hora de pregària silenciosa davant Crist-Eucaristia pregant per les 
vocacions sacerdotals. Acollim l’exhortació de Benet XVI, a la “Sacramentum caritatis” núm. 66: 
“L’adoració fora de la santa Missa perllonga i intensifica allò que s’ha esdevingut en la mateixa celebració 
litúrgica. En efecte, només en l’adoració pot madurar una acollida profunda i veritable. I precisament en 
aquest acte personal de trobada amb el Senyor madura després, també, la missió social continguda en 
l’Eucaristia i que vol trencar les barreres no sols entre el Senyor i nosaltres, sinó també i sobretot les barreres 
que ens separen als uns dels altres” (n.67). I al núm. 68, escriu: “La relació personal que cada fidel estableix 
amb Jesús, present en l’Eucaristia, el posa sempre en contacte amb la comunió eclesial sencera, fent que 
prengui consciència de la seva pertinença al Cos de Crist. Per això, a més de convidar els fidels a trobar 
personalment temps per estar-se en oració davant el Sagrament de l’altar, demano a les parròquies i a altres 
grups eclesials que promoguin moments d’adoració comunitària”.  
 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació especialment recomanada en aquest temps de Pasqua, a partir dels textos de la 
missa dominical. El proper Dimecres 18 d’abril, aquesta escola anirà a càrrec de Mn. Joan. 
 
CONSELL PASTORAL. Tindrà lloc el proper dimarts, dia 17 d’abril, a les 20:00 h, a la Rectoria. 
 
“PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ” A LES ESCOLES.: LA CLASSE DE RELIGIÓ. A partir del passat 
10 d’abril ha començat el “període de preinscipció” en el qual les famílies poden sol·licitar plaça per als seus 
fills en centres docents sostinguts amb fons públics; és a dir, tant en les escoles públiques com en les privades 
concertades. En sol·licitar plaça per a un fill o filla en una escola concreta, els pares tenen l’oportunitat 
d’indicar, segons la legislació vigent, que hi rebi formació religiosa catòlica, d’acord amb el currículum 
proposat per l’episcopat. Aquest ensenyament no és, ja ho sabem, la catequesi que fem a la parròquies, però 
pot ser-ne un bon complement. Això vol dir també que no hem de confondre la catequesi –que demana 
participació en la pregària i la litúrgia de l’Església per part de pares i fills- amb la classe de religió.  La 
catequesi no pot substituir la classe de religió!. 
 
“EL SILENCI DE LES CAMPANES”, UN LLIBRE QUE CAL LLEGIR. Recomanem el llibre de Jordi 
Albertí, “El silenci de les campanes. La persecució religiosa durant la guerra civil”, Ed. Proa, Barcelona 2007. 
Pot ser un llibre a regalar per Sant Jordi. Un llibre “per a la recuperació de la memòria històrica”. En el seu 
pròleg, Josep Maria Solé i Sabaté, en fa aquesta valoració: “L’anticlericalisme a Catalunya, aquest és el tema 
de l’assaig d’interpretació que fa aquest llibre, un tema que és un veritable repte intel·lectual. L’estudi de Jordi 
Albertí és un treball de primera magnitud”. És important que les noves generacions coneguin aquests fets i les 
causes que els provocaren!. 
 
TEXT ÍNTEGRE DEL MISSATGE DE PASQUA DEL PAPA. Com ja és tradició a la nostra Parròquia, en 
facilitem còpies del text, que trobareu en les tauletes de l’entrada del temple. També el trobareu a la web. 
 
MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL. Tres monitores del nostre Esplai Parroquial han realitzat des del 30 de 
març al 6 d’abril el curs de Monitors i de Directors d’Educació en el Lleure, organitzat per l’Escola de l’Esplai 
de la Fundació Pere Tarrés a la Pobla de Lillet. Tanmateix, ahir, monitors/res i nois i noies de l’Esplai van 
participar en la Pujada a peu a Montserrat, que organitza el MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians). 
El nostre Esplai ha iniciat el procés d’integració en aquest Moviment diocesà.  
 
PASQUA, TEMPS BAPTISMAL. La Pasqua és el temps litúrgic baptismal per excel·lència. Cada diumenge, 
a les 17: 30 h,  celebrem el sagrament del Baptisme per a infants d’edat no catequètica. Els pares han de 
demanar-ho personalment i s’han de comprometre a la seva formació cristiana. Si la família no pertany a la 
nostra demarcació parroquial, ha de demanar l’autorització al rector de la seva parròquia.  
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�El significat de la “casulla”. És com una representació del jou quel Senyor imposa al sacerdot, i li recorda la paraula de 
Jesús que el convida a portar el seu jou i a aprendre d’Ell que és “mans i humil de cor” (Mt 11,29). Portar el jou del 
Senyor significa aprendre d’Ell, estar sempre disposat a anar a la seva escola. A vegades el sacerdot voldria dir-li al 
Senyor: el teu jou no és pas lleuger, és molt pesat de portar. Però mirant el que Ell ha carregat, no dubta en acceptar-lo. 


