JESUCRIST HA RESSUSCITAT!
L'AMOR HA DERROTAT L'ODI,
LA VIDA HA VENÇUT LA MORT,
LA LLUM HA DISSIPAT LA FOSCOR.
Jesucrist, per amor a nosaltres, es va despullar de la seva glòria divina;
es va buidar de si mateix, va assumir la forma de serf i es va humiliar fins
a la mort, i mort de creu. Per això Déu l’ha exaltat i l'ha fet Senyor de
l'univers. Jesús és el Senyor.
Amb la seva mort i resurrecció, Jesús mostra a tots la via de la vida i la
felicitat: aquesta via és la humilitat, que comporta la humiliació. Aquest
és el camí que condueix a la glòria. Només qui s'humilia pot anar cap
als «béns d'allà a dalt», a Déu (cf. Col 3,1-4). L'orgullós mira «des de dalt
cap avall»; l'humil, «des de baix cap amunt».
El matí de Pasqua, Pere i Joan, advertits per les dones, van córrer al
sepulcre i el van trobar obert i buit. Llavors, s'hi van apropar i es «van
inclinar» per entrar a la tomba. Per entrar en el misteri cal «inclinar-se»,
abaixar-se. Només qui s’abaixa comprèn la glorificació de Jesús i pot
seguir-lo en el seu camí.
El món proposa imposar-se costi el que costi, competir, fer-se valer... Però
els cristians, per la gràcia de Crist mort i ressuscitat, són els brots d'una
altra humanitat, en la qual tractem de viure al servei dels altres, de no
ser altius, sinó disponibles i respectuosos.
Això no és feblesa, sinó autèntica força. Qui porta en si el poder de Déu,
del seu amor i la seva justícia, no necessita utilitzar violència, sinó que
parla i actua amb la força de la veritat, de la bellesa i de l'amor.
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Implorem avui al Senyor ressuscitat la gràcia de no cedir a l'orgull que
fomenta la violència i les guerres, sinó de tenir el valor humil del perdó i
de la pau. Demanem a Jesús victoriós que alleugi el sofriment de tants
germans nostres perseguits a causa del seu nom, així com de tots els
que pateixen injustament les conseqüències dels conflictes i les violències
que s'estan produint, i que són molts (...).
I que als marginats, els presos, els pobres i els emigrants, tan sovint
rebutjats i maltractats; als malalts i els que sofreixen; als nens, especialment
aquells sotmesos a la violència; a tots els que avui estan de dol; i a tots
els homes i dones de bona voluntat, arribi la veu consoladora i guaridora
del Senyor Jesús: «Pau a vosaltres» (Lc 24,36). «No tingueu por, he
ressuscitat i sempre estaré amb vosaltres» (cf. Missal Romà, Antífona
d'entrada del dia de Pasqua).

Papa Francesc, Missatge de Pasqua 2015

celebracions

activitats pastorals

◗ Baptismes. Aquest diumenge, a les 5 de la
tarda, reben el baptisme els infants Juan Alexander
i Nilson Alexander Delgado Valencia. A les 6 de
la tarda seran batejats Marina Aldama Galindo,
Luis David Corral Aranz, Axel Gómez Campos,
Maria Marcos Cazorla i Nora Torres Collado.

◗ Recollida d’aliments. El proper cap de setmana
tindrà lloc la recollida mensual d’aliments. En
aquesta ocasió es demana que es porti tomàquet
en conserva, oli i Colacao, que seran distribuïts a
les famílies necessitades a través de les
Conferències de Sant Vicenç de Paül.

◗ Admissió a Ordes. Dimarts, dia 14 d’abril, a les
8 del vespre, a la capella del Seminari, el Sr. Bisbe
farà l'Admissió a Ordes dels seminaristes Eduard
Martínez Quinto, Eduardo Pire Mayol i Carles M.
Milà Farnés. Encomanem-los en la nostra pregària.

◗ Aplec diocesà de malalts. Dissabte vinent, dia
18 d’abril, tindrà lloc, en el Santuari de la Mare
de Déu de la Salut, l’aplec diocesà de malalts. A
les 11 del matí Mons. Salvador Cristau, bisbe
auxiliar, presidirà la missa, seguida de la veneració
de la imatge de la Mare de Déu, el dinar i al llevant
de taula posterior.

◗ Confirmacions. Dimecres, dia 15 d’abril, a 2/4
de 6 de la tarda, a la Catedral, el Sr. Bisbe
administrarà el sagrament de la confirmació a un
grup d’alumnes del col·legi “El Pinar de Nuestra
Señora” de Valldoreix.
◗ Exèquies. El dilluns dia 16 de març morí, als
95 anys, la Sra. Magdalena Oliveras Bach i se'n
celebraren les exèquies el dimarts dia17 de març,
a les 4 de la tarda. El dilluns dia 23 de març morí
el Sr. Enrique Mundó Marcet als 85 anys i les
seves exèquies tingueren lloc el dimecres dia 25
de març, a les 11 del matí. Descansin en pau.

moviment de tresoreria
MARÇ 2015
Entrades
Col·lecta 01/3
Col·lecta 08/3
Col.lecta 15/3
Col·lecta 22/3
Col·lecta 29/3
Col·lecta Seminari
Quotes fixes
Cera i publicacions
Donatius
Total entrades

2.412,84
2.071,25
1.784,99
1.786,89
2.186,11
3.000,00
1.658,91
1.000,00
4.346,00
20.210,99

Despeses
Personal
Col·lecta Seminari
Neteja
Manteniment i Subministraments
Fons comú diocesà
Total sortides

2.673,07
3.000,00
1.915,96
7.769,28
4.406,98
19.765,29

Diferència

445,70

◗ Col·laborar en la restauració de la imatge del
Sant Crist. Es recorda a les persones que vulguin
col·laborar a sufragar els costos de la reparació
de la imatge del Sant Crist que poden fer-ho amb
un donatiu al núm. de compte 2100-3385-312200169536 i adquirint estampes del Sant Crist que
es venen a l’entrada del temple.
◗ Agraïment. Des del Butlletí es fa un agraïment
a totes les persones que d’una manera o altra han
col·laborat en la preparació i celebració dels oficis
de Setmana Santa i del Via Crucis. Gràcies a
aquest ajut s’han pogut celebrar amb gran dignitat
les cerimònies, que han estat molt concorregudes
i participades per part dels feligresos. Moltes
gràcies a tots.

agenda
◗ Monitors de colònies. Aquest diumenge, dia 12
d’abril, a 2/4 de 7 de la tarda.
◗ Pastoral de la Salut. Dilluns, dia 13 d’abril, a les
6 de la tarda, a la Residència Sant Josep Oriol.
◗ Consell d’Economia. Divendres, dia 17 d’abril, a
les 6 de la tarda.
◗ Responsables de catequesi. Divendres, dia 17
d’abril, a les 7 de la tarda.
◗ Catequesi a l’església de Sant Francesc. Diumenge vinent, dia 19 d’abril, a les 12 del migdia.
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