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«JESÚS, HA RESSUSCITAT!»              «AL·LELUIA!» 

                                                    Que s'alegri el cel, 

                                                    gaudeixi la terra !!!

                                                   Crist ha ressuscitat

                                                     i tot viu en Ell !!!

BONA PASQUA DE RESURRECCIÓ!

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


OH CULPA SORTOSA QUE ENS HA MERESCUT 

UN REDEMPTOR TAN GRAN!

La  nit  de  pasqua  els  cristians  entrem  al  temple

gairebé a les fosques, doncs portem enceses les nostres

candeles  i  al  davant  de la assemblea el  ciri  pasqual

encès.  El  primer  cant  que  és  proclama  amb  tota

solemnitat és el  prego pasqual,  un cant ben solemne

que ens recorda que la nit després de ser posat Jesús

en el sepulcre Ell ressuscita per a la nostra salvació. Que

contents que estem els cristians de recordar de forma

agraïda i generosa la pasqua. I mentre és canta el llarg

prego és diu “Oh culpa sortosa que ens ha merescut un

Redemptor  tan  gran!”.  És  curiós  que  és  digui  que  la

culpa  és  sortosa  per  a  nosaltres.  Doncs  a  ningú  li

agrada sentir-se  culpable  i  reconeixes  pecador.  Però

només  fent-ne  experiència  personal  de  sentir-se

necessitat de la misericòrdia de Déu podem reconèixer

que Jesús ha ressuscitat per a cadascú de nosaltres. La

resurrecció de Jesús no és només un fet històric que va

passar fa dos mil anys a Galilea sinó que per la Fe és un

fet real i que ens afecta a cadascú de nosaltres. 

Com celebrem la Pasqua germans? aquesta és la



qüestió. Aquesta gran festa no ha de passar de llarg per

a nosaltres sinó que ha de romandre. Per això és una

gracia primer de tot reconèixer que Déu t’estima i  et

salva tal com ets...també amb les teves febleses i el teu

pecat.  Només  si  som  sincers  davant  del  Pare  i  els

reconeixem ell ens pot omplir de la seva vida. El cristià

que experimenta la pasqua en la seva vida viu la seva

Fe des de la humilitat i  la sinceritat. I  la humilitat esta

lluny  de  sentir-nos  bons  i  complidors  davant  de  Déu,

esta  lluny  de  pensar  que  hem  estat  salvats  per  les

nostres  obres.  No  germans  hem  estat  salvats  per  la

Pasqua de Jesús. Ell que va passar de mort a vida ens

vol alliberar de les nostres foscors per a portar-nos a la

glòria del cel. I espera de nosaltres una resposta lliure i

decidida, que l’estimem per damunt de totes les coses.

És cert que la Fe ens porta necessàriament a estimar els

altres, doncs el que importa no és tant el que fem sinó

per a qui ho fem. 

Per  tot  això nosaltres  amb joia podem unir-nos al

cant del prego pasqual i dir “Oh culpa sortosa que ens

ha merescut un Redemptor tan gran!”.

Mn. Ricard Hernández, rector. 



PEREGRINACIÓN A LOURDES

La Parroquia de Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí

organiza  una  peregrinación  a  Lourdes.  La  salida  para

Lourdes  esta  prevista  el  Domingo  29  de  abril  a  las  11h.

Residiremos  en  el  hotel  “Paysbas”  en  Lourdes.

Celebraremos  la  Santa  Misa  el  lunes  y  martes  como

también  el  Viacrucis,  la  procesión  de las  Antorchas  y  el

Rosario.  El  precio  de  la  peregrinación  en  habitación

compartida es de 140€. Interesados podéis inscribiros en la

sacristía o en el despacho parroquial. 

ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dijous 5 d’abril: de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal.

Divendres 6 d’abril:  Adoració del santíssim vespertina. De

les 19:30h fins a les 21h. 

 CARITAS

Dilluns 9 d’abril: Junta de Càritas a las 19h.  

DIFUNTS

El dimecres 28 de març: a la Parròquia vam fer les exèquies

pel nostre germà Francisco Negra Calvet. Descansi en pau.

Dimarts 3 d’abril: pregarem a la missa de 19h pels nostres

germans difunts. Josep Tarrida i Conxita Carbonell. 


