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HEM CONTEMPLAT LES 
MERAVELLES DEL TEU AMOR 
 

Se’ns convida avui a concentrar la nostra atenció en el misteri de la  
divina Misericòrdia. Joan Pau II, atenent la petició de Jesús adreçada en 
una revelació a santa Faustina Kowalska, instituí aquesta festa el segon 
Diumenge de Pasqua. ¿Quina relació, però, es dóna entre els textos de la 
litúrgia d’avui i la Misericòrdia divina? Els deixebles havien anunciat a 

Tomàs: “Hem vist al Senyor”. En Sant Joan el verb “veure” no designa tant 
una visió sensible com la nova percepció que s’obre a l’esguard del creient 
gràcies a l’acció de l’Esperit com ho suggereixen les paraules: “Rebeu 
l’Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran 
perdonats”. A través de les paraules de Jesús que els dóna el poder de 
perdonar, nosaltres percebem que allò que els deixebles han “vist”, per 
l’acció de l’Esperit Sant, és el veritable sentit de l’esdeveniment de la 
resurrecció: el triomf de la Misericòrdia divina, de la qual ells són els 

primers beneficiaris i n’han de ser els primers anunciadors i dispensadors. 
L’exclamació de Tomàs: “Senyor meu i Déu meu” posa de manifest que 
aquest apòstol ha realitzat, enmig del no pas pocs dubtes, el procés que 

culmina en el reconeixement final de la Misericòrdia divina! 
 

EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM ELS DIUMENGES. A les 19:15,  EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM, fent una 
estona d’oració i adoració silencioses, pregant per les vocacions. 
 

LES COL·LECTES DE DIJOUS I DIVENDRES SANT.  En la col·lecta del Dijous Sant, destinada a Càritas 
Diocesana, es van recollir 2.067’00 €, i en la del Divendres Sant, destinada als Sants Llocs de la Terra del 
Senyor, es van recollir 2.165’00 €.  

 

CONSELL PASTORAL. Dimarts vinent 13 d’abril, a les 20:00, a la sala de juntes de la casa rectoral.  
 
 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA DIÀRIA. De dilluns a divendres, des de les 10:30 a les 20:00 h. La institució 
de l’Adoració Eucarística a la nostra Parròquia, que va iniciar-se el dimarts de Pasqua, vol respondre a la 
necessitat d’acréixer en l’amor a l’Eucaristia sobre la qual tant insisteix Benet XVI. Ens plau recordar la 
invitació que feia el Sant Rector d’Ars, Joan M. Vianney, als seus feligresos: “Aneu, germans, aneu a Nostre 
Senyor amb amor i confiança! Aneu a viure d’Ell, perquè pugueu viure per a Ell! No digueu que teniu massa 
coses per fer. És que no recordeu el que va dir el Salvador: «Veniu a mi els qui treballeu i no podeu més; veniu 
a mi i jo us alleujaré?» Podríeu refusar una invitació tan desbordant de tendresa? No digueu pas que no en sou 
dignes; el fet és que en teniu necessitat. Si nostre Senyor hagués pensat en la nostra dignitat, no hauria instituït 
mai l’entranyable sagrament del seu amor, però Ell va pensar en les nostres necessitats i tots nosaltres en 
tenim necessitat. No digueu que sou pecadors i que esteu plens de misèries i que per això no us atreviu a 
acostar-vos al sagrament. Em fa el mateix afecte que si us sentís dir que com esteu molt malalts no voleu 
prendre cap medicina ni cridar el metge». Fins avui, són ja 95 persones les que s’han inscrit en un torn d’una 
hora! 
 

X APLEC DE L’ESPERIT, L’APLEC DELS NOSTRES JOVES. L’ Aplec de l’Esperit és una Trobada 
celebrativa, d’expressió juvenil, en la festa de la Pentecosta. Es realitza, convocat pels nostres bisbes, amb un 
ritme triennal, des de que va néixer l’any 1978. Aquesta trobada se celebrarà el 22 de maig a la ciutat de 
Terrassa. Va dirigit a joves de 16 a 35 anys, però obert també a adolescents de 14 a 16 anys (2on cicle d’ESO). 
Convidem els joves de la nostra Parròquia a participar-hi amb tot l’entusiasme!  
 
 

 
 
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00 i 20:15. Horari d’estiu: 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 8:45 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 

www.parroquiasarria.net 



MISSATGE DE PASQUA DE BENET XVI 
 

“Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est” – “Cantem al Senyor, 
que s’ha cobert de glòria” (Litúrgia de les Hores, Pasqua, Ofici de Lectura, Ant. 1). 
Benvolguts germans i germanes: Us anuncio la Pasqua amb aquestes paraules de la 
litúrgia, que evoquen l’antiquíssim himne de lloança dels israelites després del pas del 
mar Roig. El llibre de l’Èxode (cf. 15, 19-21) narra com, en travessar el mar a peu eixut 
i veure els egipcis ofegats per les aigües, Míriam, la germana de Moisès i d’Aaron, i les 
altres dones van dansar entonant aquest cant de joia: “Canteu al Senyor per la seva 
gran victòria; ha tirat al mar cavalls i cavallers”. Els cristians repeteixen arreu del món 
aquest cant en la vetlla pasqual, i n’expliquen el significat en una oració especial 
d’aquesta mateixa vetlla; en una oració que ara, sota la llum plena de la resurrecció, fem 
nostra amb alegria: “Oh Déu, en els nostres dies encara veiem resplendir els prodigis 

que féreu en altre temps: aleshores, amb el vostre poder, alliberàreu un sol poble de la persecució del Faraó; avui, 
salveu per l’aigua del baptisme totes les nacions; feu que tots els pobles de la terra arribin a ser fills d’Abraham i a 
formar el veritable poble d’Israel.” 
 

L’evangeli ens ha revelat el compliment de les figures antigues: Jesucrist , amb la seva mort i resurrecció, ha 
alliberat l’home d’aquell esclavatge radical que és el pecat, obrint-li el camí vers la Terra promesa, el regne de Déu, regne 
universal de justícia, d’amor i de pau. Aquest “èxode” es compleix sobretot dins l’home mateix, i consisteix en un nou 
naixement en l’Esperit  Sant, fruit  del baptisme que Crist ens ha donat precisament en el misteri pasqual. L’home vell 
deixa el lloc a l’home nou; la vida anterior queda enrere, es pot caminar en una vida nova (cf. Rm 6,4). Però, l’ ”èxode” 
espiritual és font d’un alliberament integral, capaç de renovar qualsevol dimensió humana personal i social. 
 

Sí, germans, la Pasqua és la veritable salvació de la humanitat. Si Crist , l’Anyell de Déu, no hagués vessat la seva 
sang per nosaltres, no tindríem cap esperança, la mort seria inevitablement el nostre destí i el del món sencer. Però la 
Pasqua ha invertit la tendència: la resurrecció de Crist és una nova creació, com un empelt capaç de regenerar 
tota la planta. És un esdeveniment que ha modificat profundament l’orientació de la història, inclinant-la d’una 
vegada per totes en la direcció del bé, de la vida i  del perdó. Som lliures, estem salvats! Per això, del profund del cor 
exultem: “Cantem al Senyor, que s’ha cobert de glòria.” 
 

El poble cristià, nascut de les aigües del baptisme, està cridat a donar testimoniatge arreu del món d’aquesta  
salvació, a portar a tothom el fruit  de la Pasqua, que consisteix en una vida nova, alliberada del pecat i restaurada en la 
seva bellesa originària, en la seva bondat i veritat. Al llarg de dos mil anys, els cristians, especialment els sants, han 
fecundat contínuament la història amb l’experiència viva de la Pasqua. L’Església  és el poble de l’èxode, perquè 
contínuament viu el misteri pasqual difonent la seva força renovadora sempre i arreu. També avui la humanitat necessita 
un “èxode”, que consisteixi no sols en retocs superficials, sinó en una conversió espiritual i moral. Necessita la salvació 
de l’evangeli per a sortir d’una crisi profunda que, per consegüent, demana canvis profunds, començant per les 
consciències. 
 

Demano al Senyor Jesús, que a l’Orient Mitjà, i en particular a la Terra santificada amb la seva mort i resurrecció, 
els pobles facin un “èxode” veritable i definitiu de la guerra i la violència a la pau i la concòrdia. Que el Ressuscitat 
s’adreci a les comunitats cristianes que sofreixen i són provades, especialment a l’Iraq, dirigint-los les paraules de consol i 
d’ànim amb què va saludar els Apòstols al Cenacle: “Pau a vosaltres” (Jo 20,21). Que la Pasqua de Crist representi, per a  
aquells països llatinoamericans i del Carib que sofreixen una perillosa recrudescència dels crims relacionats amb el 
narcotràfic, la victòria de la convivència pacífica i del respecte del bé comú. Que l’estimada població d’Haití, devastada 
per la terrible tragèdia del terratrèmol, faci el seu “èxode” del dol i la desesperació a una nova esperança, amb l’ajut de la 
solidaritat internacional. Que els estimats ciutadans xilens, assolats per una altra greu catàstrofe, afrontin amb tenacitat, i 
sostinguts per la fe, els treballs de reconstrucció. 
 

Que es posi fi, amb la força de Jesús ressuscitat, als conflictes que continuen provocant a l’ Àfrica destrucció i 
sofriment, i que s’ aconsegueixi la pau i la reconciliació imprescindibles per al desenvolupament. De manera particular, 
confio al Senyor el futur de la República Democràtica del Congo, de Guinea i de Nigèria. Que el Ressuscitat sostingui els 
cristians que, com al Pakistan, sofreixen persecució i fins i tot mort per la seva fe. Que Ell concedeixi la força per a 
emprendre camins de diàleg i de convivència serena als països afligits pel terrorisme i per les discriminacions socials i 
religioses. Que la Pasqua de Crist porti llum i fortalesa als responsables de totes les nacions, perquè l’activitat econòmica 
i financera es regeixi finalment per criteris de veritat, de justícia i d’ajut fratern. Que la potència salvadora de la  
resurrecció de Crist ompli a vessar tota la humanitat, perquè superant les múltiples i tràgiques expressions d’una “cultura 
de mort” que es va difonent, pugui construir un futur d’amor i de veritat, en el qual la vida humana sigui respectada i 
acollida. 
 

Estimats germans i germanes, la Pasqua no consisteix en cap màgia. De la mateixa manera que el poble  
hebreu es va trobar amb el desert, més enllà del mar Roig, també l’Església, després de la Resurrecció, es troba 
amb els goigs i  les esperances, els dolors i  les angoixes de la història. I, això, no obstant, aquesta història ha canviat, 
ha estat marcada per una aliança nova i eterna, està realment oberta al futur. Per això, salvats en l’esperança, 
prosseguim el nostre pelegrinatge portant el cor el cant antic i sempre nou: “Cantem al Senyor, que s’ha cobert de 
glòria.” 

  


