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                    LA PASQUA DEL MALALT 
 

 
 
Jesús va venir a curar les nostres dolences, però  a la seva manera. No les suprimeix totes, però sí que les assumeix 
totes, i a l’ assumir-les, queden redimides. Jesús va assumir les nostres limitacions ja des de l’Encarnació.  Al llarg 
de la seva vida ell  va assumir els nostres cansaments i  fatigues. A Getsemaní ell  va assumir les nostres angoixes i 
tristeses: en la Passió ell  va assumir les nostres ferides i  dolors. En la Creu va assumir les nostres morts. Tots 
aquests sofriments, a l’ encarnar-se  Jesús en ells, van perdre el seu verí. Dolen, però menys. Cada un d’ells porta 
un punt de llum, una càrrega de gràcia. Ja no hi ha desgràcies. Tot és gràcia, tot pot ser sagrament de Déu. “En 
les seves ferides hem estat guarits” (Is 53,5). 
 
Aquesta gràcia, que és consol i  fortalesa de l’Esperit, és, sobretot, presència de Jesús. En assumir el sofriment 
humà, es fa present en tot sofriment. Aleshores ja no estaràs sol en la teva malaltia, sinó que sempre estarà amb tu 
el metge i redemptor Jesús.  
 
Quan presentem els nostres malalts a Crist, demanem la curació, però no només corporal, sinó radical i  integral. 
Demanem a Crist que carregui amb els seus dolors i  que els nostres malalts carreguin amb Crist. Que no tinguin 
por, perquè la seva càrrega és lleugera. Que el malalt s’uneixi a Crist en fe  i  amor, “la comunió amb el seus 
sofriments” (Fl 3,10), i  que Crist segueixi encarnant-se en els sofriments del món. Així els malalts s’uneixen a la 
Passió i  Pasqua de Crist i  Crist perllonga la seva Passió i  la seva Pasqua en els malalts. 
 
En la nostra societat hedonista els malalts dóna la impressió que destorben. En la comunitat cristiana els malalts 
són quelcom sagrat, perquè en ells trobem a Crist. I per a Crist els malalts són preferits. Procurem fer veritat 
aquesta fe. Que ens apropem al malalt amb respecte, que sapiguem dir-li  la paraula oportuna i donar-li  el  toc 
samarità, que puguem alleujar-lo i  acompanyar-lo en la seva dolença o feblesa. 
 
       
 
 
 



 
LA SOLEMNITAT LITÚRGICA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT. Se celebra demà 
dilluns, per mor que litúrgicament la celebració del Diumenge, Dia del Senyor, i més en el temps pasqual, 
passa al davant. Però avui, en totes les misses cantarem el “Virolai” i ens encomanarem a ella. 
 

LA VERGE PELEGRINA: MISSIÓ DE MAIG. La imatge de la Verge Pelegrina de Schöenstatt ja ha 
estat acollida altres anys per famílies de la nostra Parròquia. La proposta és que es quedi en cada casa, amb 
cada família, tres dies. I cada imatge pot visitar durant el mes de maig a deu famílies. Una persona –el 
“missioner” cal que es faci càrrec d’aquesta imat ge fins que es recullin en acabar el Mes de Maria. Tres són 
les gràcies que Ella ens regala: la gràcia del recer en Déu, la gràcia de la transformació interior, i la gràcia 
de l’enviament apostòlic. Avui, a la missa de les 20:15 es realitzarà l’enviament de les imatges per part 
de les persones que s’han ofert com a missioneres. 
 

LA SORTIDA PASQUAL A TARRAGONA. Van participar-hi 61 feligresos. L’arquebisbe Jaume Pujol 
va tenir la deferència de presidir-nos l’Eucaristia i Mn. Manel va concelebrar amb ell. Les seves paraules i 
els seus gestos ens mostraren un grau de proximitat i acollida que tots vàrem agrair molt venint de l’actual 
successor del bisbe Sant Fructuós. Va saludar un per un tots els pelegrins. La visita als llocs proposats amb 
motiu del Jubileu de Sant Fructuós va agradar molt. El guia fou excel·lent. I el dinar de germanor al 
Seminari molt ben preparat.  
 

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.  
 

ACCIÓ CATÒLICA. Dimarts 29 d’abril, a les 18:00, a la rectoria. Tema: Les arrels cristianes de 
Catalunya.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA. Cada dimecres, a de 10:30 a 11:00, a la Capella del Santíssim, dirigida per 
Mn. Manel. Aprofitem aquesta estona que ens ajuda a preparar les lectures del Diumenge i a pregar servint-
nos i alimentant-nos dels textos bíblics.  
 

EL PRIMER DE MAIG. Festa del món del treball.  És aquesta una data assenyalada i significativa per tots 
els treballadors, també per als treballadors cristians. Com cada any el Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
Obrera de Catalunya redacta un Manifest centrat en aquesta problemàtica. A la taula de sota la cartellera del 
cancell del temple en trobareu còpies.  
 

CENTRE PARROQUIAL. Avui diumenge, a les 6 de la tarda, al teatre del Centre: “Concert de Sant 
Jordi” de la Coral la Pinya  de Sant Cugat del Vallès. Entrada Lliure. El grup de joves “Vivim del 
Cuentu” està organitzant una biblioteca infantil i juvenil a Nicaragua. Per aquest projecte solidari 
recullen llibres infantils i juvenils en castellà, més 1€ per llibre per fer front a les despeses de l’enviament. 
Podeu deixar els vostres llibres i la vostra aportació al bar o a la secretaria del Centre, totes les tardes de 5 a 
10 del vespre, fins el 9 de maig.  
 

EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE L’ASCENSOR. Estem pendents dels permisos i d’una 
subvenció. El cost és gran, però l’hem d’afrontar. Serà una millora que quedarà per a la casa rectoral, i se’n 
beneficiaran els mossens que hi viuen. Demanem ajuda, sobretot als qui disposeu de més recursos 
econòmics, però tot donatiu serà ben rebut. Podeu fer-ho lliurant-ho en un sobre a un dels mossens, 
dipositant-ho en una bústia, o dirigint-se al nostre gerent el Sr. Josep Manuel García (dilluns al matí, de 
10:30 a 12:00, al seu despatx del segon pis de la rectoria). Hem rebut ja  un donatiu de 500 €. 
 

L’AUTÈNTICA I FALSA AMISTAT.  L’evangeli d’avui ens parla d’aquella comunió i aquella intimitat 
a la qual són introduïts els deixebles.  De fet, l’Esperit que el Senyor promet i que ve del Pare, és Esperit 
d’amor. És aquest Esperit el que els cristians hem d’invocar contínuament per tal de ser capaços de donar 
testimoniatge que el Senyor és viu a través de l’amor mutu. Que n’és d’important que la nostra comunitat 
doni aquest testimoniatge! En Jesús, l’Amic fidel, hem de propiciar una autèntica amistat entre tots. El 
llibre sapiencial del Siràcida, al capítol 6, versets 5-17, hi trobem reflexions molt assenyades: “Un amic 
fidel és un refugi segur: qui el troba, ha trobat un tresor. Un amic fidel no es compra a cap preu, és 

inestimable el seu valor. Un amic fidel és un elixir de vida que el Senyor farà trobar als seus fidels. Qui 

venera el Senyor orienta bé la seva amistat, perquè, tal com és Ell, és el seu amic”.  
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15.  Dissabtes i Vigílies de festa: 18:00 i20:15. 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 fest es i vigílies de festa). 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. Càritas Parroquial: (entrant per c/Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 03 39.Web: 
www.parroquiasarri a.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria 

 


