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 Any 28, núm. 23, Diumenge Cinquè de Pasqua, 6 de maig de 2007. 
 

 

 

 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres, de les 10:30 a les 11:00, a la Capella del 
Santíssim. Estona de meditació sobre els textos del Diumenge. Aquest proper Dimecres 9 de maig, dirigirà 
aquesta “escola” Mn. Joan. EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM. Avui Diumenge, de 19:15 a 19:45, a la Capella 
de la Puríssima, mitja hora de pregària silenciosa davant Jesucrist - Eucaristia. 
 

CONSELL PASTORAL. Reunió el proper Dimarts 8 de maig, a les 20:00, a la Sala de la Rectoria. 
 
MES DE MAIG, MES DE MARIA. Cada dia –de dilluns a divendres- a les set de la tarda, a la Capella de la 
Puríssima: Rés del Sant Rosari i invocacions marianes.  
 
CÀRITAS PARROQUIAL. Les responsables d’aquest servei caritatiu que s’ofereix des de la nostra Parròquia 
ens han fet arribar el resum del segon trimestre del Curs (gener-març): s’han atès 143 persones. Les ofertes de 
feina ha estat de 13, i s’ha pogut trobar feina a 10 persones. És important que continuem prenent consciència de 
la importància d’aquest servei principal de l’Església. Si volem ajudar Càritas Diocesana, i en conseqüència, la 
nostra Càritas Parroquial, ho podem fer també posant la creueta a  la casella “Altres finalitats a través de les 
ONG”. Com sabeu, en la declaració de la renda podem marcar les dues opcions: a favor de l’Església i a 
favor de “fins socials”. Una creueta no exclou l’altra. És un dret que tenim tots els contribuents. És 
gratuït per al contribuent i Càritas es beneficia del repartiment dels diners recaptats per aquest sistema. En el 
cancell  en trobareu fulletons explicatius. 
 

CATEQUESI D’INFANTS - PRIMERA COMUNIÓ. La Celebració de les Primeres Comunions serà el 
proper Diumenge 13 de maig, a les 13:00. Aquesta setmana, les trobades de preparació immediata seran el 
Dimarts, Dimecres i Dijous, a les 18:00 a la Sala de la Rectoria. 
 

GRUP DE PASTORAL DE LA SALUT. Tindrà la seva trobada mensual el proper Dimarts 8 de maig, a les 
10:30 a la Sala de la Rectoria. Aquest grup el formen els visitadors de malalts i persones grans a les llars i 
residències de la nostra demarcació parroquial. Prepararem el Dia del Malalt, el proper Diumenge 13 de maig. 
 

PAS-PASQUA- DEL PARE LLORENÇ MIRÓ PIQUÉ S.J.  Morí en la pau del Senyor el 28 d’abril, als 83 
anys. El Pare Miró fou professor durant una trentena d’anys al Col·legi de Sant Ignasi. A Sarrià exercí diversos 
ministeris, en comunitats religioses i al Col·legi de Sant Marc (abans "Esto Vir”). Estimava molt la nostra 
Parròquia a la qual acudia sempre que el necessitàvem, especialment com a confessor en les celebracions de la 
Penitència. Al cel sigui! 
 

GRUP DE MATRIMONIS. El Grup dels Dilluns, a les 21:30, continua treballant l’Encíclica Deus Caritas est, 
i el Grup dels Dissabtes, el proper 12 de maig, a les 18:00, reflexiona sobre temes de l’àmbit de la família. 
Ambdues trobades tenen lloc a la Sala de la Rectoria.  
 

MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL 
 

L’Esplai parroquial és un  mitjà educatiu al servei de les 
famílies que volem donar a conèixer. Per això l’Esplai 
convida tots els infants i joves, i  totes les famílies a la: 

 

GRAN XOCOLATADA 
DISSABTE 12 DE MAIG, a les 18:00 

a la Plaça del Consell de la Vila (Sarrià) 
 

Hi haurà també animació musical per part del Grup Núsic, 
format pels monitors del nostre Esplai! 



 

VISQUEM EN LA JOIA  
 

El nostre Déu vol la nostra felicitat! ¿Ho creiem? L’Esperit és donador de vida i la dóna amb abundància. 
Entrem, doncs, en la joia de ser una meravella per al nostre Creador. Visquem en la joia de sentir-nos per Ell 
infinitament estimats! 
 
L’Esperit dóna testimoniatge que jo sóc una meravella: “Tu has creat el meu interior, m’has teixit en les 
entranyes de la mare. Et dono gràcies perquè m’has fet tan admirable, les teves obres són meravelloses: ho 
reconec amb tota l’ànima. Res del meu cos no et passava per alt quan jo m’anava fent secretament, com un 
brodat en el fons de la terra. Els teus ulls em veien abans d’estar format –és a dir quan jo era només un embrió- i 
els anys que em destinaves eren tots escrits en el teu llibre, abans que n’existís un de sol” (Sl 139, 13-16). 
 
Déu m’esguarda com una meravella. La més petita cèl·lula del meu ésser és una meravella. Jo tinc una capacitat 
de vida eterna i jo he d’omplir-me del meu Déu. Hi ha tot el pecat que és en mi, certament, però quan Déu 
m’esguarda, no és a aquest que esguarda i quan la Verge m’esguarda, no és aquest a on ella fixa la seva atenció. 
“Petit meu, vuitena meravella del món”,  exclama Maria, com totes les mares jueves del món.  
 
L’Evangeli és l’anunci d’una felicitat! Tant és així que hom podria llegir igualment el terme grec evangeli en el 
sentit d’aquella felicitat que prové d’un esguard amorós. Jo sóc feliç com un jove enamorat sobre el qual s’hi ha 
posat els ulls de la més formosa filla del món. De sobte, jo em reconec digne d’interès, com un elegit, com un 
escollit entre milers. Sóc estimat,  doncs sóc digne d’amor,   sóc tingut en compte i la meva vida reprèn el sentit 
i interès, vull viure i estimar la vida. La cultura de la vida només pot construir-se que sobre un anunci de 
felicitat, sobre un missatge d’amor. Nosaltres estimem perquè abans hem estat estimats els primers; som 
capaços d’estimar perquè hem estat estimats, perquè hem estat objecte d’un esguard meravellat. 

 

  L’esguard de Déu sobre teu no és pas acusador, sinó que és alliberador. 
   

  L’esguard de Déu sobre teu no és aclaparador, sinó que és amable  
   

  L’esguard de Déu sobre teu no és de menyspreu, sinó d’admiració. 
   

  L’esguard de Déu sobre teu no és de duresa, sinó de tendresa. 
   

  L’esguard de Déu sobre teu no és de tristesa, sinó que és joiós. 
   

  L’esguard de Déu sobre teu no és autoritari, sinó que sedueix. 
   

  L’esguard de Déu sobre teu no mira el que fas, sinó el que hauries volgut fer. 
   

  L’esguard de Déu sobre teu no mira l’aparença, sinó el secret del teu cor. 
   

  El foc de l’esguard de Déu sobre teu no et crema, sinó que t’escalfa. 
   

  Els plors que omplen l’esguard de Déu sobre teu no són pas de tristesa, sinó de 
  compassió i el torrent de les seves llàgrimes no vol ofegar-te, sinó refrescar-te. 
   

  L’esguard dels altres sobre teu no és el que més t’ha d’importar. 
   

  Quant a l’esguard sobre tu mateix, que aquest es fongui en l’esguard de Déu.   
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¿Com és present Jesús en l’Eucaristia?  Hi és present d’una manera única i incomparable. En efecte, és 
present d’una manera veritable, real, substancial: amb el seu Cos i la seva Sang, amb la seva Ànima i la seva 
Divinitat. Crist tot sencer, Déu i home, hi és present d’una manera sacramental, és a dir, sota les espècies 
eucarístiques del pa i del vi. (Compendi  del Catecisme de l’Església Catòlica n.282).   


