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Pasqua de Resurrecció
Ja som a les portes de la festa central de la liturgia de l’església
Catòlica. Iniciant la Setmana Santa, que clourà amb la festa de la
Resurrecció de Jesús.
Ens aproparem a l’experiència dels apòstols, i de Maria. El seu
testimoni de que el Jesús que había viscut amb ells, i que habien vist morir
a la creu, ara era viu, amb cos i ànima ha arribat fins a nosaltres. Ells varen
donar la vida per aquest testimoni.
Molts viuran aquests dies com unes vacances a la primavera, amb
l’alegría que dona veure que la vida rebrota, després de l’hivern. Però els
cristians sabem que la Vida s’ens ha donat per amor. I tenim la
responsabilitat d’escampar arreu aquesta Bona Nova.
El món te esperança per la Creu, i sobretot perquè passat el moment
difícil, el mal ha estat vençut en la seva arrel.
Com deia
molt bé Sant Pau
visquem com a
homes nous, com
a dones noves. Ja
no podem viure
com si Crist no
hagués
ressuscitat.

AGENDA
El dilluns de Pasqua, festiu a Catalunya, es celebrarà una sola missa, a
les 11 hores.

EN LA MORT DE L’ANA TORRELLES

En la festa de Rams, avui diumenge, poc després de la Benedicció, a la
eucaristia, encomanem al Senyor l’ànima de l’Ana. Ella ha fet la seva entrada definitiva a la Casa del Pare el dilluns avans. Habia donat el cos a la
ciència. Podem dir que tenim un membre mes de la comunitat de Montbau
al Cel.
Aquesta foto de l’arxiu parroquial, va ser feta a l’Ermita, el dia de
l’Aplec de l’any 2017. D’esquerra a dreta: Mn. Joan Bernades, Ana Torrelles,
Bisbe Monsenyor Joan Godayol, i una altra participant a l’Aplec.
L’Ana ens volia animar a tots. Dona de fe gran. Catequista, i moltes
mes coses per a tots. La Coral, el Casal Parroquial, el grup de costura, molts
grups als que era, o habia estat present, la trobarem a faltar.
S’haurà retrobat amb el Ramón Bellostes, el seu espòs, que un any
avans va fer el camí també a la Casa del Pare. I també la mare d’ella. Ara
tots dos en la vida renovada que esperem per la fe.
Ana, quan et recordem, de ben segur que ens animarem. Segueix
vetllant pels teus, i per tans, dels del barri, com solies fer-ho, però ara d’una
forma distinta, aparentment mes lluny, i probablement molt mes aprop.
Mn Guillem
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

