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Horaris de Setmana Santa
Diumenge de Rams, dia 13 d’abril:
- 12. Benedicció de Rams
- No hi ha missa de 13h. La resta de misses segons els
horaris de diumenge.
Dijous Sant, dia 17 d’abril:
- 19h. Celebració de la Cena del Senyor (la col·lecta serà
lliurada a Caritas diocesana).
- Hi haurà adoració fins les 22h.
Divendres Sant, dia 18 d’abril:
- 10:30h. Laudes i ofici de lectures.
- 11. Viacrucis.
- 17h. Celebració de la Passio del Senyor (La col·lecta serà
destinada a les comunitats cristianes de Terra Santa).
Dissabte Sant, dia 19 d’abril:
- 22h. Vigília Pasqual.
Diumenge de Pasqua, dia 20 d’abril:
- L’horari de Misses serà el propi de tots els diumenges.

Sobre la confessió
Un dia, un amic dirigint-se a un altre li comentava:
-M’alegra que per fi t’hagis decidit a confessar-te... i combregar.
- Confessar-me jo?, deia l’interpel·lat. No, no sóc tan ximple. Els
capellans no són necessaris; són homes com tu i com jo. El que faig
és confessar-me amb Déu: li explico el que em passa, li demano
perdó i llest.
- És sorprenent -va respondre el seu amic- l’intel·ligent que ets. La
veritat, és possible que tinguis raó i que tots els altres siguem uns
imbècils. El que no em cap en el cap és com un home de la teva
intel·ligència es queda en la meitat.
- La meitat? No t’entenc, va preguntar alhora l’altre.
- Sí home, va contestar. Tu has combregat i t’has agenollat davant el
Sagrari. Doncs bé, donada la teva ment intel·ligent i oberta el més
lògic seria que anessis al mercat compressis una mica de pa, ho
consagressis tu, combreguessis, i et guardessis la resta en una urna,
no? Però quedar-te a mig fer?...
- Jo no puc consagrar; aquest poder Déu l’hi donà només als
sacerdots, i... ara m’adono el que vols dir-me, i veig que tens raó;
gràcies amic, m’has fet veure clar. Tinc sort, encara hi ha un
confessionari.

La força de la Creu
En Barga (Itàlia) empitjorava la guerra. Una dona del poble es
prodigava en innombrables obres de caritat. Li van fer notar que
podia caure en les arpes dels alemanys. No obstant això, va
continuar. Els partidaris d’Hitler la van capturar i la van portar a
Lucca. La van ficar a la presó, la van maltractar i la van torturar,
sotmetent-la després a un interrogatori.

- És cert que albergava a moltes persones a la seva casa?
- Si
- Eren anglesos enemics?
- Eren tots germans meus.
- Germans? Que uniforme portaven?
- Esparracs, robes fetes esquinçalls.
- Digui’ns la veritat, van prosseguir, apuntant-li amb el fusell: Eren
partisans?
- Si, també partisans -va respondre tranquil·la la dona-. Però si voleu
afusellar al responsable del que he fet en pro de molts famolencs,
ferits, moribunds, no heu de matar-me a mi, sinó al qui és l’únic
culpable.
- Qui és? Digui’ns al moment qui és, com es diu, on es troba. De
seguida, ara. Qui és?
- Llavors la dona va treure reverentment de la butxaca un crucifix, el
va aixecar davant dels fusells d’aquells botxins i va dir: Aquí el teniu,
afuselleu-lo!
Els ulls penetrants d’aquests homes es van humitejar i van baixar els
seus fusells.
(Revista nova lectura, n. 5).

Activitats parroquials i Notícies
Dimarts sant. Aquest dimarts, dia 15, se suprimeix la missa d’11 del
matí per haver-hi la missa crismal, en la qual som convocats tots els
sacerdots a participar-hi. Hi haurà missa a les 13 i a les 20h.
Dilluns de pasqua. El dilluns de pasqua, dia 21 d’abril, en ser dia
festiu, no hi haurà missa a les 9 del matí.

Saber estimar
Era un matí mogut, o prop de les 8:30 del matí, un senyor ja gran,
d’uns 80 anys, va arribar a l’hospital perquè li traguessin els punts
del seu polze. El senyor va dir que estava apurat i que tenia una cita
a les 9:00h.
Vaig comprovar els seus senyals vitals i li vaig demanar que
prengués seient, sabent que potser passaria més d’una hora abans
que algú pogués atendre’l. L’home no deixava de mirar el seu
rellotge, i bo i entenent que tenia presa, vaig decidir d’examinar-li la
ferida, ja que no estava ocupat amb cap altre pacient. Durant
l’examen, vaig comprovar que estava guarit, llavors li vaig demanar
a un dels doctors els estris que necessitava per treure-li les sutures i
guarir la seva ferida.
Mentre li realitzava les cures, li vaig preguntar si tenia una cita amb
altre metge aquell mateix matí, ja que el veia molt apurat. Ell em
digué que no, que havia d’anar al geriàtric per a desdejunar amb la
seva esposa. Li vaig preguntar sobre la salut de l’esposa.
Ell em respongué que ella feia temps que estava a la residència
perquè patia d’Alzheimer.
Li vaig preguntar si ella s’empiparia si arribava una mica tard, i em
respongué que feia ja temps que ella no el reconeixia, i d’això més
de cinc anys.
Em va sorprendre, i llavors li vaig preguntar: - I vostè segueix anant
cada matí, tot i que ella no sap qui és vostè?
Ell va somriure, i em va acariciar la mà tot dient: - Ella no sap qui
sóc, però jo encara sé qui és ella.
Se’m va posar pell de gallina, i vaig haver de contenir-me les
llàgrimes mentre ell se n’anava, i vaig pensar, que aquest és el tipus
d’amor que vull a la meva vida.

