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     “JO SÓC EL CAMÍ, LA VERITAT I LA VIDA” 
                   
VVV. Aquesta sigla que ens permet d’accedir a una  
pàgina web per internet coincideix amb les inicials llatines 
de les tres paraules que Jesús ha pronunciat referint-les a ell mateix: 
Via, Veritas, Vita. Tres paraules que caracteritzen  
l’essència d’una persona, la recerca de significat, el seu dinamisme, 
i que indiquen que només en Ell s’acompleix  
la nostra plena realització. 
En una societat en la qual han augmentat vertiginosament 
“els compatibles” de qualsevol gènere, 
l’afirmació d’unicitat sembla dictada per la presumpció  
i té el sabor de constricció, mentre que les infinites alternatives 
que es proposen a la nostra manera de viure ens donen, per contra, 
la sensació de llibertat d’elecció. El nombre elevat d’opcions ens 
porta sovint a la sensació que totes són igualment vàlides.  
Jesús, però, és categòric: Jo sóc el Camí, la Veritat, i la Vida. 
Jesús és l’únic camí segur que porta a Déu, a la Veritat,  
a la satisfacció de la nostra raó, a la sacietat del nostre desig,  
al repòs de la nostra inquietud, a la meta del nostre pelegrinar. 
I que ho sigui no mortifica res de tot allò que és bo,  
sinó que ho dignifica i ennobleix més encara. Amb Ell no només 
no perdem res, sinó que ho guanyem tot, i podem dialogar sense por. 
 
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.  
 

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 imatge 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 s’explicarà la Missió de Maig. I l’enviament de 
les imatges per part de les persones que s’ofereixin per “missioners” es farà el diumenge 27 d’abril, 
també a la missa de les 20.15 h.  
 

ESCOLA DE PREGÀRIA. Cada dimecres, a de 10:30 a 11:00, a la Capella del Santissim, 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.  

 

DIMECRES ÉS LA FESTA DE SANT JORDI.  Aquesta diada és símbol de les nostres arrels cristianes, 
noblesa, amor, cultura, civilitat i catalanitat. Recomanem un llibre: Memòries, de Josep Benet. La seva 
lectura deixa sense arguments l’anomenat Memorial Democràtic impulsat pel nostre Govern.  
 

L’ECONOMIA PARROQUIAL.  En el revers donem informació del primer trimestre. Les subscripcions 
periòdiques –mensuals, trimestrals, anuals- asseguren unes entrades fixes molt necessàries en els mesos 
d’estiu, permeten planificar actuacions i fer front a l’aportació mensual al FONS COMÚ DIOCESÀ. 
Trobareu butlletes de domiciliació bancària. Actualment són molt pocs els fidels d’ aquesta parròquia que 
han optat per aquest procediment en la seva aportació al sosteniment de la Parròquia i de la Diòcesi.  

 
 
 



    COMENTARIS 
 
La despesa de cera es refereix als 
llantions que són a disposició 
dels fidels sobre la bústia del 
costat de la porta de la sagristia. 
Els donatius (es proposa 1,20 €) 
s’inclouen com un donatiu més 
dipositat en una de les bústies del 
temple. 
 

Publicacions:  (El setmanari 
Catalunya Cristiana. Full 
Dominical i Full Parroquial ) és 
una despesa fixa. Si no són 
adquirits els hem de pagar 
igualment. Pensem que, malgrat 
siguin modestos, cal mantenir 
aquests mitjans de comunicació 
eclesials.  
 

Aigua-gas-llum-neteja: és una 
despesa que es dispara, sobretot  
a l’hivern. Mantenir el temple 
obert suposa despesa 
d’electricitat. La calefacció, que 
tots agraïu, no és gratuïta. Quan 
fem el nostre donatiu hauríem de 
preveure que ens en beneficiem. 
 

Relacions públiques. Fa 
referència a actes i festes –Sant 
Vicenç, Santa Eulàlia, Rosari 
Pastoril, Vetlla Pasqual, etc. 
També a l’oferiment  
d’un refrigeri o ressopó als 
assistents. Són moments que 
ajuden a crear un clima de 
fraternitat ben necessari. 
 
EL FONS COMU DIOCESÀ. 
Suma la nostra contribució 
mensual a la Diòcesi. En tenim  
l’obligació, i la fem durant tot 
l’any. En favor de les parròquies  
més necessitades i per ajudar en 
les nòmines dels sacerdots 
d’aquestes parròquies.  
 
 
 
 

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).  

 
 
 
 


