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REFLEXIÓ I INVITACIÓ PASQUALS ! 
 

Aquesta Pasqua mereix una reflexió en veu alta per part meva, a la qual adjunto una invitació cordial. 
Confio que acollireu amb benvolença ambdues coses. La reflexió em ve inspirada per l’Evangeli d’avui, 
el qual parla de les ferides que Jesús, una vegada ressuscitat, no només no amaga, sinó que mostra als 
deixebles. A Tomàs, incrèdul, Jesús li diu: “Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la 
dins el costat. No siguis tan incrèdul. Sigues creient”. ¿No ens convida Jesús en la persona de Tomàs 
Jesús a tocar amb la nostra mà les seves ferides, les seves llagues? Potser nosaltres, com els deixebles, 
pensàvem que la resurrecció les hauria fet desaparèixer per sempre. I no és així, perquè la Pasqua no és la 
superació joiosa de la Passió, sinó que n’és la continuació, el fruit madur, la conseqüència.  
 

Les ferides resten, i per sempre. I és per mor de les mateixes que Crist ha estat ressuscitat. L’amor ha 
escrit la seva història en el cos de Jesús de Natzaret amb l’escriptura de les ferides: amor perdurable, 
ferides que romanen per sempre. A voltes les escriu en el cos d’una família o d’una comunitat. Però no les 
hauríem d’esguardar com a ferides traumàtiques. Des la Pasqua de Crist ressuscitat són ferides 
lluminoses. Es tracta de ferides que no desfiguren sinó que transfiguren. Aleshores som capaços de 
comprendre que el cor ferit, amb les seves cicatrius, pot esdevenir més capaç d’amor, de tendresa, de 
misericòrdia, i de guarició.  
 

Tota comunitat està necessitada de misericòrdia. També la nostra. A voltes ens infligim ferides els uns als 
altres. Penso ara en les incomprensions, els ressentiments, els recels, les divisions. Hi ha també el fet que 
el diaca Sergi Notó no es troba ja entre nosaltres. Diverses causes van aconsellar-ne, ja començada la 
Quaresma,  un període de recés i de repòs. Ara us puc dir que dimecres passat, d’acord amb els superiors, 
ha marxat cap a Xile per sis mesos, al costat d’un mossèn de la nostra diòcesi que coopera com a 
missioner en una parròquia  d’aquest país, la qual des de fa molts anys és atesa per preveres diocesans de 
Barcelona. Cal confiar que aquesta experiència l’ajudarà en el seu camí vocacional. 
 

En contemplar la feblesa de Pere, dels deixebles, de la Magdalena, ens adonem que no és molt diferent de 
la nostra i que, lluny d’esdevenir un límit, és cridada a transformar-se en una oportunitat. Són tres les 
vegades que l’Evangeli d’avui parla de la pau donada per Jesús. La pau en el cor és un fruit pasqual. No 
us podeu imaginar com la desitjo per tots, des dels més joves fins als més grans. I us demano que la 
desitgeu al pastor d’aquesta comunitat, que també n’està necessitat. 
 

Quan Tomàs diu als seus companys: “Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins 
la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas”, el que en realitat està demanant és un 
“signe” per poder creure en la seva misericòrdia. I el Senyor li dóna el signe que necessita en mostrar-li 
les seves llagues, el seu costat obert. Tomàs pronuncia aleshores la més formosa confessió de fe dels 
evangelis: “Senyor meu i Déu meu”.  A aquesta Misericòrdia cal que ens abandonem ara amb tota 
confiança. D’aquesta misericòrdia gratuïta de Déu en neix la nostra comunió fraternal, i aquesta només és 
possible -més enllà de la temptació de judicis precipitats o immisericordes- si és el fruit de la 
reconciliació i de la superació de tota incomprensió o divisió, un fruit que és do de l’Esperit.  
 

Fins aquí la meva reflexió. De fet us he obert un poc el meu cor de pastor. Rebeu-la amb la màxima 
comprensió i caritat. Però el títol parla d’una invitació. Us la faig de tot cor, perquè em sembla també que 
és la millor teràpia: participeu en la SORTIDA PASQUAL del dissabte 19 d’abril a Tarragona, amb 
motiu de l’Any Jubilar de Sant Fructuós. M’agradaria anar-hi acompanyat d’una bona colla de 
feligresos de tots els grups, associacions i edats, és a dir, una representació significativa i rellevant de la 
nostra comunitat parroquial.  Viure aquesta germanor serà el més formós fruit pasqual que podem oferir a 
Nostre Senyor! 
         Mn. Manel Valls, rector 

 



 
 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui, i cada diumenge, a les 19:15, a la Capella de la 
Puríssima, pregària en silenci davant Crist-Eucaristia. Oració per les vocacions i per la seva perseverança. 
 

DILLUNS, 31 DE MARÇ, SOLEMNITAT DE L’ANUNCIACIÓ. Aquesta solemnitat, que se celebra el 25 
de març, ha estat traslladada a demà, en escaure’ s aquella data en l’octava de Pasqua. 
 

MISSATGE DE PASQUA DE BENET XVI. Trobareu còpies del text íntegre en les tauletes de l’entrada del 
temple. És un text que val la pena de meditar i portar a la pregària. 
 

ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. Dimecres vinent, i cada dimecres, una vegada acabada 
la missa de les 10:00, a la Capella del Santíssim. De les 10:30 a les 11:00 h, escola dirigida per Mn. Manel, 
partint dels textos de la missa del pròxim diumenge.  
 

L’AGENDA DEL CENTRE PARROQUIAL. dissabte 5 d’abril, a les 22:00 h.: Orfeó Atlàntida en 
concert: “dues cultures, dues sensibilitats”. Cançons catalanes i búlgares. Director: Milén P. Panayotov. 
Director assistent: Murat Khupov.  Diumenge 6 d’abril, a les 12:00: “Matinal Màgica”. Espectacle infantil de 
màgia, amb Tito’s Magic. Direcció Albert Baraldés. Porteu-hi els vostres infants, que s’ho passaran d’allò 
més bé! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sortida de la Plaça de Sarrià, a les 8.15 h. del matí. 
Arribada a Tarragona, al Seminari, a les 9.30 h. 
 

Programa de la visita:  
 

  9.30 h: Arribada a l’Oficina del Pelegrí. Recepció. Visita a la Capella de Sant Pau i a la Capella del Seminari. 
11.00 h: Missa del Pelegrí a la Catedral. Visita a la Capella de Sant Fructuós. 
12.00 h: Opcional: visita al pretori romà. 
12.30 h: Visita a l’amfiteatre 
 

Dinar: al menjador del seminari. Preu menú 10 €. Cal triar entre un dels menús que ens ofereix el servei de 
càtering 
 

Els nois i noies del grup d’esplai i de la catequesi, si ho prefereixen, poden portar el menjar i la beguda i 
dinar als patis del claustre del Seminari. Activitats específiques pensades per a ells. 
 

Tarda: Visita a la necròpolis i a Centcelles (conjunt monumental situat a Constantí) 
 

Notes importants: Durant les visites del matí i la tarda ens acompanyarà un guia. En acabar la Missa, ens 
dirigirà una salutació el Sr. Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol. 
 

El cost total de la sortida serà de 30 € per persona, incloent, la visita, el viatge i el dinar. 
Pels infants el cost serà de 18 €. 
 

Reserva prèvia:  en les hores el despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 17.30 
a 20.00 H.  També per telèfon, o per correu electrònic al Centre Parroquial (tel. 93 203 97 
72): E-mail: CPSarria@gmail.com 
 
Les inscripcions es tancaran el dimecres 16 d’abril a les 8 h. del vespre. Us animem a 
participar-hi! Volem que sigui una diada de germanor entre tots! 
  
 

EL DISSABTE 19 D’ABRIL FEM LA SORTIDA PASQUAL: 
PELEGRINATGE A TARRAGONA AMB MOTIU 

DE L’ANY JUBILAR DE SANT FRUCTUÓS: 
Comencen les inscripcions! 

 


