
 

Déu i Pare de l’Amor i de la Vida, creador del nostre 
petit i meravellós país.
Senyor Jesús, que et vares encarnar en un poble 
amb la seva cultura, religió, costums, història... per 
esdevenir el salvador universal.
Esperit Sant, que al llarg dels segles has estat l’alè i la 
força per als cristians i els pobles de Catalunya.
En aquesta diada de Sant Jordi, el nostre patró, us 
prego en nom meu, en nom de la nostra Església de 
Girona –en comunió amb les altres esglésies que fem 
camí a Catalunya–, en nom dels creients i també amb 
els qui no saben o no volen pregar.
Senyor: les nostres arrels són cristianes, són llavors 
de l’Evangeli, sembrades des dels primers segles, 
que han donat molts fruits; que han configurat la 
nostra història, la nostra cultura, la nostra manera 
de ser i de viure, i no només la dimensió religiosa. 
Són llavors que a cada generació fan néixer desigs de 
llibertat, de participació, de fraternitat, d’iniciativa, de 
solidaritat. Llavors, però, que a causa de les nostres 
febleses humanes i del nostre pecat no han impedit 
l’enfrontament entre germans, les rancúnies, les 
violències, els egoismes, les submissions.
Senyor, fa temps que com a poble hem començat un 
procés que no sabem com ni quan acabarà. Procés 
per a alguns desitjat i per a d’altres desencaminat.
Per tot això us prego, Senyor, en aquesta diada 
nacional.

- Perquè, atenent les decisions democràticament 
expressades dels ciutadans, mitjançant el diàleg 
sense limitacions i els acords necessaris, sapiguem 
edificar el nostre país, fonamentat en la llibertat, 
la fraternitat, la justícia, la veritable solidaritat i el 
respecte a la dignitat de tota persona i de tots els 
col·lectius, especialment els més necessitats i 
febles.

- Perquè no oblidem ni arrenquem les arrels 
cristianes evangèliques, que ens motiven a 
esdevenir universals i no excloents. Que no 
esdevinguem una terra sense història, sense 
valors; sense una presència significativa de 
les comunitats que viuen, celebren i ofereixen 
aquestes llavors de l’evangeli, aquestes llavors 

de vida, de fe, d’esperança, de convivència i de 
ciutadania.

- Perquè, com recordem en la visita espiritual a 
la Mare de Déu de Montserrat, que és «Rosa 
de Caritat», ens ajudeu a arrencar de Catalunya 
l’esperit de discòrdia, ajuntar tots els seus fills amb 
cor de germans per mantenir unit aquest poble i 
per defensar-lo d’enemics espirituals i temporals.

- Perquè, tal com resa la visita del bisbe Pere 
Casaldàliga a la nostra Patrona, visquem arrelats en 
el seny de casa i, nets de tota mentida i lliures de 
tota mena d’esclavatge i de corrupció, obtinguem 
aquell alliberament total amb què Jesús ens ha 
afavorit per sempre.

- Perquè, coherents amb els símbols de la rosa 
i el llibre, la nostra vida quotidiana, personal i 
col·lectiva estigui amarada d’amor, de delicadesa, 
de calidesa i de saviesa.

Tot això i el que més necessitem i vós coneixeu, us ho 
demanem en aquesta diada de Sant Jordi, el nostre 
patró.
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«Les nostres arrels 
són cristianes, són 
llavors d'Evangeli, 
sembrades des 
dels primers 
segles, que han 
donat molts fruits; 
que han configurat 
la nostra història, 
la nostra cultura, 
la nostra manera 
de ser i de viure, 
i no només 
la dimensió 
religiosa»

(«Sant Jordi», dibuix 
d'Emília Xargay. 
Sarrià de Ter, 1927 - 
l'Escala, 2002)



PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE TERCER DE PASQUA

Diumenge III de Pasqua

El Senyor en qui creiem
s’ha fet tant i tant de casa
que menja peix a la brasa;
només cal que el convidem.
 
«Per què esteu tan contorbats?
Sóc jo mateix, palpeu-me,
i tot seguit, sigueu-me
testimonis engrescats».
 
Tot s’havia de complir,
ja ho deien les Escriptures:
abans de pujar a les altures
des de baix s’ha de patir. 

Miquel-Àngel Ferrés
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D’EvANGELI
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PREGUEm 
AmB ELS SALmS

Responeu quan us invoco,
oh Déu, que em deu justícia.
m'heu eixamplat el cor en els 
     perills,
compadiu-me i escolteu el meu  
     prec. 

Sapigeu que el Senyor
m'ha fet favors meravellosos.
El Senyor m'escolta sempre que  
    l'invoco

m'adormo en pau
així que em fico al llit
i em sento en vó∫∫s segur,
només en vós, Senyor

Sl 4

Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols 3, 13-15, 17-19

En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d’Abraham, d’Isaac i de 
Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que 
vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia de deixar 
lliure. Ell era l’innocent i el sant, però vosaltres el vau negar i vau dema-
nar a Pilat que us indultés un assassí, mentre matàveu el qui ens obre el 
camí de la vida. Però Déu l’ha ressuscitat d’entre el morts. Nosaltres en 
som testimonis. Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els nostres dirigents 
no sabíeu què fèieu, però així Déu ha complert allò que havia anunciat 
per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir. Ara, 
doncs, penediu-vos i convertiu-vos, i seran esborrades les vostres cul-
pes».

Segona Lectura

Lectura de la primera carta de sant Joan 2, 1-5a

Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu 
que tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix 
és la víctima propiciatòria pels nostres pecats. I no només pels nos-
tres, sinó pels de tot el món. Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si 
complim els seus manaments. Els qui diuen que el coneixen, però no 
compleixen els seus manaments, són mentiders, no diuen pas la veri-
tat. Però els qui fan cas de la paraula de Jesucrist han arribat de debò a 
estimar Déu perfectament.

L’EvANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 24, 35-48

En aquell temps, els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, 
i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d’això, 
Jesús mateix es presentà enmig d’ells i els digué: «La pau sigui amb vos-
altres». Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: 
«Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me 
les mans i els peus: sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no 
tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc». I mentre els deia això, els 
ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria 
encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per men-
jar?». Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se’l menjà davant d’ells. 
Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s’ha 
de complir tot el que hi ha escrit en el llibre de la Llei de Moisès, i en els 
dels Profetes i dels Salms». Llavors els obrí els ulls perquè comprengues-
sin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: 
el Messies havia de patir i de ressuscitar d’entre els morts el tercer dia, i 
calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la 
conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis».



 

Pelegrinatge a Terra 
Santa: del 17 al 24 
d'agost del 2015

Aquest pelegrinatge l’organitzen 
les parròquies del Montgrí -Torroe-
lla, l’Estartit, Albons, Bellcaire, Ullà- 
i les parròquies del Mercadal i del 
Carme, de Girona. L'objectiu és vi-
sitar el país de Jesús, tot resseguint 
el seu mateix itinerari. Es farà una 
aproximació a una visió de conjunt, 
visitant els llocs més emblemàtics 
de Galilea i la Judea que evoquen 
alguns passatges bíblics. Alhora, es 
visitaran indrets històrics, bíblics i 
culturals d'un territori que ha viscut 
la continuada presència i evolució 
de les tres grans religions monote-
istes: el judaisme, el cristianisme i 
l'islam. Cal fer la inscripció abans 
del proper 3 de maig.

Per a més informació i inscripcions: 

Mn. Josep Barcons Tel. 625 201 132
Mn. Pere Domènech Tel. 619 153 003

Religió, art i cultura 
a Rússia: del 18 al 
25 d'agost del 2015
La parròquia de Palau-sacosta or-
ganitza per al proper mes d’agost 
la seva 12a sortida. En aquest cas 
serà a Sant Petersburg i Moscou. A 
Sant Petersburg, a més de conèixer 
el conjunt de la ciutat, es visitarà la 
fortalesa de Pere i Pau, panteó dels 
emperadors russos; la catedral de 
Sant Isaac, el Museu de l’Hermita-
ge, la residència d’estiu Peterhoff i 
el Palau de Puskhin. A Moscou, a 
més dels llocs més emblemàtics 
de la capital russa, farem especial 
atenció al recorregut per la catedral 
de Sant Basili i el monestir de Sant 
Sergi. Places limitades fins a 30 
persones.

Per a més informació i inscripcions:

Parròquia:  Tel. 972 20 98 40
Mn. Frederic Pujol. Tel. 696 50 53 98 
c/e: palausacosta@hotmail.com

És convenient fer la reserva el més 
aviat possible per tal d'obtenir el vi-
sat amb el marge de temps neces-
sari.

El darrer dia de març, en un 
acte multitudinari a l’auditori 
de les Bernardes de Salt ple a 
vessar, sor Clara Villoslada re-
bia de mans de l’alcalde Jaume 
Torremadé, i acompanyada del 
bisbe Francesc i de l’instructor 
de l’expedient, el títol de fi-
lla adoptiva de la població, a la 
qual ha servit de forma gairebé 
ininterrompuda des de 1959. 
En una primera etapa ho feia a 
l’hospital psiquiàtric, i des dels 
primers anys vuitanta del darrer 
segle, des del centre popular-
ment conegut com «La Casita», 
amb una tasca de suport socio-
educatiu i intercultural, que s’ha 
mantingut ininterrompudament. 
Ara mateix tenen mig centenar 
d’infants. «Al principi tots eren 
d’aquí, molt humils però bons 
nois», declarava sor Clara a la 
premsa. Ara la majoria són mu-
sulmans, tot i que es continuen 
«ensenyant valors humans, que 
són els mateixos que els cristi-
ans», reconeix l’homenatjada.

En l’acte d’homenatge i de lliu-
rament del títol de filla adoptiva, 
Mn. Jordi Callejón, l’instructor 
de l’expedient, afirmà que sor 
Clara «és al·lèrgica. Al·lèrgica a 
la injustícia. És una monja rebel 
a la injustícia. Ha donat la vida a 
Jesucrist i als pobres».
Per la seva part, l’alcalde de Salt 
recordà que sor Clara «ha dedi-
cat més de 50 anys a Salt i als 
més febles. Una vida, doncs, 
dedicada als altres. Per tot ple-
gat, un municipi seriós ha de ser 
agraït, i en aquest cas és difícil 
no reconèixer qui dedica la vida 
als altres en una societat en què 
tot és jo, jo i jo».

Agraïment per seguir enda-
vant
Sor Clara, en rebre el títol i una 
escultura d’Enric Sala, va tenir 
paraules d’agraïment per a tot-
hom qui l’ha ajudat. En primer 
lloc, per als diferents bisbes 
de la diòcesi; per a la família 
Mascarell, de Salt, que li va ce-
dir l’actual seu de «La Casita»; 
als alcaldes de la població, als 
voluntaris, alguns dels quals 
també havien estat acollits al 
centre, per afegir: «No he fet 
res. Sóc Filla de la Caritat. Els 
meus pares em van educar 
i els meus germans em van 
ajudar. És Déu qui m’ha por-
tat a fer camí a poc a poc. Déu 
s’ha valgut de mi i li agraeixo 
els dons que m’ha donat». Fi-
nalment, adreçant-se als nens 
i nens de «La Casita», els di-
gué: «Les penes em marxen, 
veient-vos a vosaltres».
En rebre la notícia de la conces-
sió del títol de filla adoptiva de 
Salt, comentà: «Mentre pugui 
fer el bé, que em facin el que 
sigui».

«Déu s'ha valgut de mi i li 
agraeixo els dons que m'ha fet»

Sor Clara villoslada, nomenada filla 
adoptiva de Salt

Sor Clara Villoslada fou guardonada amb 
el Premi Sant Fèlix, 2014, que rebé de 
mans del bisbe Francesc.



DIUmENGE, 19 D’ABRIL
A Figueres (Parc Bosch) sota el lema «Jesús és la nostra llum». Des de les 
10 i fins a les 17.30. Missa a les 12 a la Immaculada, presidida pel nostre bisbe 
Francesc. El dinar de germanor serà a la pl. Josep Pla. En cas de pluja els actes 
es farien al pavelló vell.

DILLUNS, 20 D’ABRIL
El bisbe Francesc, a l’Assemblea plenària de la Conferència Episcopal Es-
panyola. Comença en aquesta data a Madrid i seguirà fins dijous.
Recés de l’Apostolat de l’Oració. A les 5 de la tarda a l’església del Sagrat 
Cor de Girona.

DImARTS, 21 D’ABRIL
Reunió de la Comissió permanent de Pastoral de Turisme de la CEE. A 
Madrid, i presidida pel bisbe Francesc.
Pregària vocacional. A les 7 de la tarda a l’església del Mercadal de Girona.

DIvENDRES, 24 D’ABRIL
Ultreia del moviment de Cursets de Cristiandat. A dos quarts de 10 del 
vespre a la parròquia del Mercadal de Girona.

DISSABTE, 25 D’ABRIL
Reunió del Reial Estament de Sant Jordi de Girona. A les 4 de la tarda a la 
catedral, presidida pel bisbe Francesc.

DIUmENGE, 26 D’ABRIL
vetlla de Santa maria a montserrat. A la nit, a la basílica del monestir mont-
serratí. El bisbe Francesc hi serà present.

El número d'abril de la revista diocesana El Senyal 
tracta l'actualitat del llibre religiós

Amb motiu de la diada de sant Jordi, una de les fites cen-
trals d'aquest mes d'abril, la revista El Senyal reflexiona 
sobre els llibres de temàtica religiosa o espiritual més ve-
nuts publicats per editorials catalanes especialitzades en 
aquesta temàtica. Publica entrevistes amb Ignasi Moreta, 
editor de Fragmenta, i Maria Carme Ferrer, presidenta del 
Gremi de Llibreters de les comarques gironines. També 
es fa ressò de la publicació d’una nova edició de la Bíblia, 
únic llibre que ha estat declarat per la UNESCO patrimoni 
de la humanitat, i informa sobre l’activitat i el fons de la 
Biblioteca Diocesana del Seminari Diocesà de Girona.

AGENDA SANToRAL I LECTURES

Diumenge tercer de Pasqua, 
19 d’abril de 2015. St. Lleó IX, 
Papa (+ 1054). Lectures: Ac 1, 
13-15.17-19 / Sl 2 / 1Jo 2, 1-5a / 
Lc 24, 35-48.

Dilluns, 20. Sta. Agnès, domi-
nica a Montepulcrano. St. Ani-
cet, Papa (+ 166). Lectures: Ac 
6, 8-15 / Sl 118 / Jo 6, 22-29.

Dimarts, 21. St. Anselm de 
Canterbury, primat d’Anglater-
ra i doctor de l’Església. Lec-
tures: Ac 7, 51 – 8, 1a / Sl 30 / 
Jo 6, 30-35.

Dimecres, 22. St. Soter (+ 
175) i Caius (+ 296). Lectures: 
Ac 8, 1b-8 / Sl 65 / Jo 6, 35-40. 

Dijous, 23. St. Jordi, màrtir 
a Palestina (+ 304), patró de 
Catalunya, Anglaterra, Rús-
sia, Grècia i Geòrgia. Titular de 
Sant Jordi Desvalls. Lectures: 
Ap 12, 10-12a / Sl 33 / 1Jo 5, 
1-5 / Jo 15, 1-8.

Divendres, 24. St. Ermengol, 
mercader i mercedari, a Mont-
blanc (+ 1304). St. Cebrià, ar-
quebisbe de Tarragona (+ 688). 
Lectures: Ac 9, 1-20 / Sl 116 / 
Jo 6, 52-59.

Dissabte, 25. St. Marc evan-
gelista, patró dels intèrprets. 
Lectures: 1Pe 5, 5b-14 / Sl 88 / 
Mc 16, 15-20.

LITúRGIA DE LES HORES: III 
setmana del Salteri.

Pasqua Jove, de Sant Pere de 
Galligants a Cervià de Ter

Diversos centenars de participants es 
van aplegar a Sant Pere de Galligants, 
en la celebració d’enguany de la Pas-
qua Jove, que va presidir el bisbe Fran-
cesc. Per a Mn. Jordi Callejón, delegat 
episcopal de Pastoral amb Joves, ha 
estat «com un tornar a casa», en re-
ferència al fet que es tracta d’un re-
cinte en què no se celebraven actes 
de culte des de fa anys. El bisbe, en 

la seva homilia, va dir als joves assis-
tents que primer cal «creure i anunciar 
la Bona Nova del Jesús ressuscitat 
per tal de veure’l», i no pas al revés. 
També els va encoratjar a fer Esglé-
sia, a fer comunitat. La Vetlla pasqual 
va ser el punt culminant del Tridu Pas-
qual, que nombrosos joves de la diò-
cesi van compartir des del Dijous Sant 
en el monestir de Sant Daniel. En fi-
nalitzar la Vetlla, el bisbe va anunciar 
que la Pasqua Jove de 2016 tindrà lloc 
a Cervià de Ter. (Foto: Àngel Almazan).

APUNTS


