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                 EL DO PASQUAL D’EMMAÚS 
 

 
L’evangeli d’Emmaús ens explica el pelegrinatge envers  
l’ascensió del cor per part de dos deixebles desconsolats,  
desencisats. Els deixebles es dispersen perquè han ferit 

al seu pastor i mestre. Ferits per la tràgica mort de Jesús, 
per l’ensorrament dels seus ideals i el cansament  

psicològic, cerquen en la distància i la fugida  
oblidar-se de tot. El desencís és una malaltia  

molt antiga i molt moderna.  
Avui gaudim més, però lluitem menys, quan és l’esforç  
creador el que produeix més goig. Jesús es fa trobadís 

en el seu camí i esdevé el millor catequista.  
Primer s’aproxima, escolta, empatitza.  

Després aporta la llum i la medicina necessàries. Poc a poc,  
amb la Sagrada Escriptura a la mà, els va persuadint  

i il·luminant, i talment s’abrusa el seu cor, que ja no volen 
separar-se d’Ell: “Queda’t amb nosaltres que ja es fa tard”. 

 

 
EXPOSICIÓ EUCARÍSTICA. Avui, i cada diumenge, a les 19:15, a la Capella de la Puríssima, mitja 
hora de pregària silenciosa davant Crist Sagramentat, implorant el do de les vocacions sacerdotals. 
 

PASTORAL DE LA SALUT. Dimarts, 8 d’abril, a les 10:30 del matí, a la sala de la planta baixa de la 
casa rectoral. 
 

CONSELL PASTORAL. Dimarts, 8 d’abril, a les 20:00 h, a la sala de juntes de la casa rectoral. 
 

SORTIDA PASQUAL A TARRAGONA. Van arribant les inscripcions. Recordeu de fer-ho abans del dia 
16 d’abril. Desitgem que siguin molts els qui es decideixin a pelegrinar amb la Parròquia.  
 

LA TROBADA DE SANTA MARIA DEL MAR. El nostre Pastor diocesà, el cardenal Lluís Martínez 
Sistach convoca els diocesans invitant-los el matí del proper dissabte 12 d’abril a Santa Maria del Mar. Som 
convidats per pregar junts i per donar gràcies a Déu pel treball que s’està realitzant a la nostra arxidiòcesi en 

ordre a aplicar el Pla Pastoral. Podrem escoltar uns testimonis de joves cristians. La trobada ens encoratjarà 

a continuar treballant en l’aplicació de l’esmentat Pla.  
 

PREGÀRIES PER DEMANAR LA PLUJA. Davant la creixent necessitat de pluja, el cardenal 
arquebisbe de Barcelona demana que es facin oracions pregant Déu que ens concedeixi el do preuat de la 
pluja. La pregària demana que es faci, tant de forma privada, com en el moment de la pregària dels fidels de 

les celebracions de l’Eucaristia: “Per la pluja, que ha de portar l’aigua que la nostra societat necessita: 

que Déu ens la concedeixi com una benedicció que davalli del Cel fins a nosaltres”.  
 

EL TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE JOAN PAU II. Es va escaure el passat dimecres 2 
d’abril. Benet XVI el recordà dient: “Entre les seves moltes qualitats humanes i sobrenaturals, hi havia la 

seva excepcional sensibilitat mística i espiritual. N’hi havia prou en observar-lo mentre pregava i 
celebrava (...) En el seu darrer Divendres Sant, estrenyent la creu, indicà el secret de tota la vida cristiana. 

Wojtyla conegué i visqué en primera persona les grans tragèdies del segle XX. Enfront de la marea del mal, 

trobà resposta en la Divina Misericòrdia”.  

 
 

 

 



 

LA COPE, LA RÀDIO DE L’ESGLÉSIA ESPANYOLA 
 

Pel seu interès reproduïm l’editorial del setmanari Vida Nueva, núm. 2.607, de la setmana del 5 a l’11 d’abril. Aquest 
setmanari inclou també un “Pliego” del jesuïta Norberto Alcover, professor de Comunicació a la Universitat Pontifícia 

Comillas entitulat “La Cope de todos”, en el qual fa un anàlisi valoratiu de quin és el paper que juga i que hauria de jugar 
aquesta Cadena per a ser un eficaç i necessari instrument d’evangelització. 

 
 

La comunicació en l’Església és un repte no resolt del tot, malgrat els esforços de millora. El 

procés comunicatiu és a la base de l’evangelització: comunicar a tots, i en tots els llocs, la 

Bona Nova del Regne amb els mitjans adequats. Pel que fa als moderns mitjans de masses, 

ja el Concili Vaticà II oferí claus per a la seva utilització i Joan Pau II exposà en el seu 

Magisteri interessants propostes evangelitzadores. Avui més que mai, l’evangelització té un 

instrument eficaç, imprescindible i important en el món mediàtic, sense que això anul·li la 

prioritat de l’adhes ió personal a Jesucrist i el seu compromís comunitari. 
 

L’Esglés ia ha tingut i té presència mediàtica i, com succeeix en Espanya, també és 

propietària de mitjans de comunicació. La COPE és el més significatiu. L’eclesialitat ofereix 

a aquesta cadena d’emissores un referent que no pot perdre de vista en la seva trajectòria 

empresarial. Creiem que avui la COPE és necessària. En primer lloc, perquè en un context 

cultural i polític com el nostre, necessitem una veu constructiva que, des de la perspectiva de 

l’humanisme cristià, vagi més enllà dels interessos merament economicistes i partidistes. 

Una veu que promogui l’objectivitat, la defensa de la veritat de Déu i de l’home, l’esperit 

crític i la concòrdia; una veu que defens i la vida, la llibertat religiosa, la dignitat de la 

persona; una veu que cridi contra la injustícia i la pobresa i que faci sortir a la llum els 

valors de l’Evangeli com a propostes d’una vida plena. 
 

I en segon lloc, perquè en un moment en el que alguns mitjans de comunicació silencien el 

fet religiós i l’ataquen, és necessària una veu pública de l’Església que digui la veritat de si 

mateixa i del missatge que transmet. Una COPE que complís aquestes tasques seria la veu 

de tots els cristians, no només d’uns pocs; és la veu que els bisbes han demanat en l’ Ideari 

aprovat en Assemblea Plenària. Es tractaria de “la COPE de tots” els cristians, com expressa 

el títol del “Pliego” que Vida Nueva publica en aquest número. Hi ha en joc la imatge i la 

missió de l’Església, representada en aquest àmbit empresarial pels bisbes, concretament per 

l’Executiu, que adquireix una greu responsabilitat en les seves decisions. A no pas pocs 

creients extranya que els mers criteris d’audiència o de rendibilitat econòmica puguin 

prevaler sobre la línia editorial. No és només algun sector marginal de l’Església el qui es tà 

molest, sinó una gran part de cristians per als quals la COPE ha de ser veu profètica de 

l’Església. 
 

Mai una emissora de l’Esglés ia ha de servir a la discòrdia, a l’enfrontament. COPE hauria 

d’evitar la desqualificació, l’agressivitat, l’abús del llenguatge, o la informació esbiaixada. 

L’estil profètic està en les paraules, però també en els silencis. A COPE li correspon 

defensar la veritat sense crits ni atropellaments; amb propostes engrescadores i 

constructives. El camí de la veritat és sempre el camí de la caritat. No es pot optar per dir les 

veritats a puntades de peu. Com va dir en certa ocasió Joan XXIII, una veritat sense caritat, 

deixa de ser veritat.  
 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i 20:15. Diumenges: 8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 20:15. Confessions: 
dies feiners de 8:15 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres 
i divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 
a 12:00. Tel: 93 203 03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre 
Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net. 

 


