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“SENYOR MEU  
I DÉU MEU” 

 
 
 

 

 
 

 

 
El camí de Tomàs va de la incredulitat a l’èxtasi: “Senyor 
meu i Déu meu”. Aquest “meu”, però, no indica possessió, 

sinó el ser posseïts,  i  sobretot diu adhesió, pertinença, 
canvi de vida.  Jesús és el Vivent que es va fer i es fa 
present enmig dels seus deixebles. Crist ressuscità no 

només per si mateix, sinó per a nosaltres i per nosaltres. 
Si morí per nosaltres, per a redimir-nos del pecat i de la 

mort, ressuscità per a omplir-nos de Vida. No es va 
desentendre de nosaltres. El seu amor és etern, supera els 

temps, les distàncies, els obstacles, les debilitats i les 
infidelitats. Les ovelles es van dispersar en el dia de la 
tempesta cruel i sangonosa, però el Bon Pastor surt de 

nou a cercar-les. La tasca del Ressuscitat és la  
d’encendre la fe dels deixebles, unir-los en comunió, 

omplir-los de  la força i el goig de l’Esperit i convertir-los 
en testimonis i missioners de la seva resurrecció.  

L’anomenem diumenge de la Divina Misericòrdia, perquè 
Crist ressuscitat esponja el nostre cor amb l’ungüent de la 

compassió i de la tendresa. Perquè Crist ressuscitat ens 
ensenya a perdonar, deixant-nos un sagrament  

específic de la misericòrdia divina.
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM.  A les 19:15, a la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions. 
ESCOLA DE PREGÀRIA BEAT PERE TARRÉS. La reprenem dimarts vinent, 21 d’abril, de 10:30 a 
11:00, a la Capella del Santíssim, dirigida per Mn. Manel. MISSATGE PASQUAL DE BENET XVI. El 
podeu llegir a la nostra web: www.parroquiasarria.net, i també en trobareu còpies a les tauletes del temple.  
 

LES COL·LECTES DE DIJOUS O DIVENDRES SANT. El Dijous Sant es van recollir 1.662,50 € 
destinats a Càritas. Divendres Sant, 1.422,50 € destinats als Sants Llocs.  CASAL DEL BEAT PERE 
TARRÉS. Dimarts 21 d’abril,  a les sis de la tarda, al Centre Parroquial, reunió de les associades. CONSELL 
PASTORAL. Dimarts vinent, 21 d’abril, a les 8 del vespre, a la casa rectoral.  
 

FESTA DE SANT JORDI. Dijous 23 d’abril. Pregarem per la nostra estimada Catalunya, en les misses del 
dia: 8:00; 10:00 i 20:15 h.  
 

CENTRE PARROQUIAL.  Ahir dissabte 18 i avui diumenge 19, a les 6 de la tarda, el grup líric OODÉE 
ens ofereix una Gran Antologia de la Sarsuela al teatre del Centre. Podeu fer la vostra reserva al telèfon del 
Centre o bé al 687 902 665, 606 228 182 o 675 558 781.  
 

SORTIDA PASQUAL, EL DISSABTE 16 DE MAIG, A VIC.  Sortirem a les 8:15 del matí i serem de 
tornada a les 8 del vespre. 10:00 h: Recorregut pel casc antic, temple romà, muralles, pont romànic...11:00 h: 
Visita a la Catedral, les pintures murals de Josep M. Sert, el campanar romànic i el Claustre gòtic, el ret aule 
d’alabastre de Pere Oller. 12:00: Eucaristia a l’Església dels Pares Claretians. 13:00 a 13:45 h: temps lliure 
per passejar per la Ciutat i el seu Mercat. 14:00 h: dinar en un restaurant en direcció a La Gleba. Tarda: 17:00 
h: Visita al Museu Episcopal.  Preu aproximat: 35 €. Reserveu-vos la data! Una jornada de germanor en el 
temps pasqual! Inscripcions: a la casa rectoral (dilluns, dimecres i divendres de 17’30 a 20’00h –telf. 93 203 
09 07) i al Centre Parroquial (telf. 93 203 97 72; e-mail: CPSarria@gmail.com) 
 

FESTA PASQUAL DE LA CATEQUESI. Dijous passat vam celebrar una Eucaristia Pasqual amb tots els 
qui integren la nostra catequesi parroquial. També, dins de la celebració reberen el baptisme l’Alejandro 
Iriarte, de 6 anys, i en Francisco Pérez, de 5 anys. Felicitats i Bona Pasqua a tots! 
 

ESPAI DE RECERCA DE FEINA A CÀRITAS PARROQUIAL. Us hi podeu dirigir si necessiteu algú 
que us ajudi a casa en tasques de servei domèstic, cura de nens i atenció a persones dependents: telèfon: 
93 20303 39, els dimecres de 9 a 12.  
 
 



ES COMPLEIXEN 800 ANYS DE LA FUNDACIÓ  
DE L’ORDE FRANCISCANA 

 
( Extret d’un article  de Jesús de las Heras publicat a “Ecclesia”  de l’11 d’abril) 

 
Dijous 16 d’abril l’Orde Franciscana va complir 800 anys. El 
mateix dia de l’any 1209 el Papa Innocenci III aprovà la regla 
de Francesc, la Regle del “Poverello d’Assís” i el novembre del 
1209 l’Orde Franciscana es féu família, es convertí en 
congregació.  
 

Per tal de commemorar aquesta efemèride,  des de dijous fins  
ahir dissabte, dos mil frares franciscans s’han aplegat a Assís 
per celebrar un capítol extraordinari de les “catifes”. Mitjançant 
un ampli i suggerent programa d’actes, amb les presidències  
dels quatre ministres generals de l’Orde –Menors, Conventuals, 
Caputxins i Terciaris- han fet memòria i actualització del 
carisma del cristià que més s’ha assemblat a Jesucrist. Ahir 
dissabte van ser rebuts per Benet XVI.  
 

Sant Francesc arriba a la comunitat cristiana i a tantes persones 
com una glopada d’aire fresc, pur, fragant i renovador. Dir 
Francesc és dir Evangeli, evangeli sense glossa, evangeli viu, 
viscut i transmès. És a dir, radicalitat, idealisme, fraternitat, 
pobresa, pau, humilitat, minoritat conversió, creu, gràcia. Sant  
Francesc ha arribat i arriba al cor de pobres i de rics, 
d’intel·lectuals i d’illetrats, de laics i de consagrats, de 

sacerdots i de vocacionats. N’és una prova la fecunditat quasi inesgotable del seu carisma, traduït a Ordes i 
Instituts consagrats i laicals, masculins i femenins, a moviments, associacions, etc.  
 

¿Quantes persones integren la gran família franciscana? Es  parla de 700.000 seglars afiliats en tot el món a 
ella. Tanmateix Sant Francesc d’Assís és patró dels ecologistes, dels agents forestals, de parròquies, de 
ciutats –com San Francisco a U.S.A- dels  veterinaris, dels escoltes, dels pacifistes, dels pessebristes... Com 
escrigué Mn. Cinto Verdaguer, terciari franciscà, “qui per frare qui per germà, tot el món és franciscà”. De 
totes les branques franciscanes n’han florit 571 sants i beats.  
 

La repercussió i la petjada de Francesc en la història de la cultura és molt gran: Giotto, Velàzquez, Murillo, 
Zurbarán. També Josep Segrelles i Joan Miró plasmaren a Francesc en les seves creacions. També en el 
cinema: al menys mitja dotzena de films s’han fet d’ell,  de la mà de grans directors: Liliana Cavani, Franco 
Zeffirelli, Roberto Rosellini- En el camp de la literatura n’han cantat les lloances literats com Dante, Todi, 
Tasso, Chesterton, Rubén Darío, Valle Inclàn, Julien Green, Kazantzakis, i el nostre Ruyra. El mateix 
Miguel de Cervantes fou terciari franciscà. Autors religiosos moderns com Ignacio Larrañaga, Eloi 
Leclercq, Daniel Elcid, Carlo Carreto, n’han escrit extraordinàries biografies. 
 

¿Quin és el secret de Francesc d’Assís? La resposta és senzilla: la seva condició d’enamorat i apassionat de 
Jesucrist,  el seu Déu i el seu tot. La seva imitació radical de Jesucrist pobre i crucificat. Prop del final de la 
seva vida, Francesc rebé a l’Averna els estigmes de la creu. Però ja abans, molt abans, el cor i l’ànima de 
Francesc ja havien estat “ferits” i transfigurats per les nafres del Senyor. La història de Francesc és la 
història de la gràcia i de la conversió. És la història de la resposta fidel, generosa i abnegada de qui se sent 
irresistiblement atret per Jesús. És la història d’un home per als altres, que ho va ser, precisament perquè 
fou un home per a Déu i de Déu. Francesc és el testimoni eloqüent i grandiós de què Déu és, de què Déu 
existeix, de què Déu és amor, de què no podem viure sense aquest amor, sense aquest Déu.  

 

 
 

 
 

 
 
 

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 

 

 
 
 
 


