
AGENDA DEL MES D’ABRIL DE 2021 
Donades les circumstàncies que ens toca viure, veurem de tot això què podem fer. 

Anirem informant, segons ens diguin. Caldrà complir les mesures manades per 

prevenir contagis. 

 

4  Diumenge de Pasqua. Solemnitat. Celebració de l’Eucaristia a les 11 h. 

11  Diumenge II de Pasqua. A les 18,30 h.: Vespres cantades. 

17  Dissabte. A les 18 h.: Concert a càrrec de Cuencos de cuarzo. 

18  Diumenge III de Pasqua. A les 18,30 h.: Vespres cantades. 

23  Divendres. Sant Jordi, patró de Catalunya. 

24  Dissabte. A les 18 h.: Concert a càrrec del cor d’adults i el cor de veus 

blanques de MusicSons 

25  Diumenge IV de Pasqua. A les 18,30 h.: Vespres cantades. 
27  Dimarts. Mare de Deu de Montserrat, patrona de Catalunya 

 

EN EL MES DE JULIOL: 

11-18 Colònies de l’Esplai “JASD”, a Sta. Maria de Meià. 

 

OPERA EN GRÀCIA... AL CLAUSTRE 

Diumenge 4, a les 20h.: Les dones de Mozart 

Dissabte 10, a les 20h.: La Bohème (G. Puccini) 

Diumenge 11, a les 20h.: La Traviata (G. Verdi) 

Dissabte 17, a les 20h.: La Bohème (G. Puccini) 

Diumenge 18, a les 20h.: La Traviata (G. Verdi) 

Dissabte 25, a les 20h.: Don Pasquale (G. Donizetti 

 

 

 

 

 

 

Tots els dilluns, de 17,15 h. a 18,15 h.: Catequesi d’infants, 1r. nivell. 

Tots els dimarts, de 17 h. a 18 h.: Grup de la Legió de Maria. 

Tots els dimarts, de 19,30 h. a 21,30 h.: Assaig de la Coral. 

Tots els dissabtes, de 17 h. a 19,30 h.: Esplai “JASD”. 

 

El Sagrament de la Reconciliació: 30 minuts abans de la celebració de 

l’Eucaristia. 

 

Web d’interès:  www.oratorigracia.com 

www.arxiprestatdegracia.cat 

 

EEll  CCoorr  ddee  SSaanntt    

FFeelliipp  NNeerrii 

 

FULL INFORMATIU (150)   Abril de 2021 Oratori Sant Felip Neri de Gràcia 

 
JESÚS, EL RESSUSCITAT 

 
Fa ja temps em varen regalar el llibre del P. Anselm Grün, monjo 
benedictí, Imatges de Jesús, del qual us faig a mans el fragment que 
segueix, perquè crec pot ajudar-nos a viure la nostra experiència de la 
resurrecció de Jesús i deixar que la trobada amb Ell transformi les nostres 
vides tal com va esdevenir-se amb aquells esporuguits i espantats 
deixebles. 
 

“La trobada amb el Ressuscitat va capgirar del tot les 
construccions mentals dels deixebles. No podien entendre el que havia 
passat. En les Escriptures buscaven una interpretació d’allò que Déu 
havia fet amb Jesús, el crucificat. Lluc veu en el salm 16 una profecia que 
ateny Jesús i hi veu una explicació de la resurrecció: «No abandonaràs la 
meva vida enmig dels morts, ni deixaràs que el teu Sant es corrompi» (Ac 
2,27).  

El salm 16 descriu la comunió de vida del piadós amb Déu. El sant 
no perd Déu de vista. «Sempre tinc present el Senyor; amb ell a la dreta, 
mai no cauré» (S116,8; Ac 2,25). Confia que la seva íntima comunió amb 
Déu no serà anul·lada amb la mort. Jesús viu com a Fill de Déu i com el 
seu Ungit, tan íntimament unit a ell que la mort no pot destruir aquesta 
comunió. La resurrecció de Jesús ens dóna l’esperança que malgrat la 
mort, nosaltres no perdrem la nostra unió amb Déu. Jesús ens ha 
anunciat l’amor incondicional de Déu. Com a estimats de Déu no podem 
restar en la mort. La mort ja no té poder sobre nosaltres. La mort és el 
portal cap a la comunió eterna amb Déu. Els deixebles, amb la 
resurrecció, obtenen la seguretat que l’amor és més fort que la mort. 
L’amor amb què Déu ens estima no pot ser destruït per la mort.  

Lluc no interpreta la resurrecció de Jesús únicament amb els 
sermons que posa en boca de Pere i Pau; ens conta diverses històries 
sobre com les dones i els homes, deixebles de Jesús, es trobaven amb 
ell. Gràcies a aquestes històries veiem clar com podem trobar-nos amb el 
Ressuscitat. Per a Lluc, la resurrecció no és un esdeveniment sobre el 
qual es pot discutir. Més aviat, la resurrecció esdevé sempre quan Jesús 

Heu de saber que: 
                 A la col·lecta pel Seminari es va recollir: 400 € 

 

                Gràcies per la vostra generositat! 

http://www.arxiprestatdegracia.cat/


es troba com a Ressuscitat amb els deixebles. Això ho explica Lluc en la 
història meravellosa dels deixebles d’Emmaús (Lc 24, 13-35). (...) 
Nosaltres, igual que els deixebles d’Emmaús, fugim sovint davant les 
decepcions de la vida. La resurrecció pot esdevenir en ple camí, mentre 
parlem encara de les nostres il·lusions fallides. I de cop, entenem tot allò 
que ens ha passat. Se’ns obriran els ulls. Sabem que no estem sols. El 
Ressuscitat fa el camí amb nosaltres. Parteix el pa per nosaltres. Però, no 
podem retenir l’experiència del Ressuscitat. Tan bon punt el reconeixem, 
desapareix del nostre davant i no el podem retenir.  

Joan ens explica una altra història de la resurrecció. Ens mostra 
com el Ressuscitat ens ve a trobar enmig del nostre dia a dia, dels nostres 
afanys inútils (Jn 21, 1-14). Els deixebles van treballar tota la nit 
inútilment. No van pescar res. Decepcionats condueixen la barca cap a la 
ribera i veuen un home dret a la platja que els parla amablement i els 
anima a sortir de nou i a calar la xarxa al cantó dret de la barca. «Així ho 
van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia» (Jn 21, 6). 
Aleshores, el deixeble estimat reconeix qui és aquest home a la platja: 
«És el Senyor!» (Jn 21,7). El Ressuscitat canvia la nit de la inutilitat i de la 
vanitat en un matí de vida i d’amor.  

«És el Senyor!». Això és per a mi l’experiència de la resurrecció. 
Quan recito aquesta frase, enmig del meu treball, durant converses inútils, 
en el despatx; en conflictes irresolubles, aleshores se’m transfigura el matí 
gris, el dia a dia esdevé lluminós. Sé que, ara, enmig del meu treball, el 
Ressuscitat està amb mi. No m’he d’escarrassar sol per a pescar 
finalment alguna cosa. El Ressuscitat em dóna esperança que la vida serà 
reeixida, encara que moltes coses semblin inútils, sense futur. Quan 
llanço la xarxa al cantó dret, al cantó de la consciència, quan treballo amb 
atenció i cura, la xarxa s’omplirà. La resurrecció esdevé en plena vida 
quotidiana quan un problema insoluble de sobte es desfà, quan una 
conversa resulta reeixida, quan puc abandonar la tensió interior perquè sé 
que, ara, en el despatx, el Ressuscitat està amb mi. Només m’he d’aturar 
un instant i prestar atenció a l’impuls que em vol donar. Canviarà la meva 
vida. El meu treball reeixirà.”  

 

Pensem per un instant: Hem experimentat alguna vegada la transformació 
de la nostra vida quotidiana, d’un matí gris? Hem penetrat alguna vegada 
en la nit de la nostra inutilitat? Hem experimentat algun cop que se’ns 
obrien els ulls i reconeixíem allò essencial, el misteri de la nostra vida?  
Al·leluia! Això és Pasqua. Felicitats! Hem vist el Ressuscitat. 
 

P. Ferran Colás Peiró, C.O. 

 
Estat de comptes 

Ingressos  

Col·lectes Setmanals 5.939,19  

Col·lectes extra 1.590,00  

Full dominical 123,10  

Llantions 749,83  

Intencions missa 5.375,00  

Donatius 5.935,00  

Total Ingressos 19.712,12  

  Despeses 

Ciris altar, llantions, vi i formes -1.788,36  

Full diocesà i Catalunya Cristiana -194,84  

Flors i Reparacions Culte -567,00  

Llum -2.246,79  

Calefacció -1.633,06  

Neteja -5.390,00  

Obres església -8.053,70  

Total despeses -19.873,75  

  Col·lectes extraordinàries 
 Mans Unides 350,00  

Seminari 0,00  

Corpus 0,00  

Domund 415,00  

Germanor 425,00  

Càritas 400,00  

Total 1.590,00  


