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Diumenge de la Divina Misericòrdia
Fou sant Joan Pau II, papa, qui va instituir que
el diumenge segon de Pasqua fos també anomenat Diumenge de la Divina Misericòrdia. En la
lectura de l’evangeli d’aquest dia apareixen
aquestes paraules de Jesús: Rebeu l’Esperit
Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats
els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense
perdó (Jn 19,22-23), i, per
tant, s’expressa amb claredat la relació que hi ha entre
el misteri pasqual i el perdó
dels pecats. De fet, no hi ha
Pasqua autèntica sense el
perdó dels pecats. En temps
de Pasqua els batejats reben
el perdó de Déu i, els ja batejats, vivim l’alegria de la
vida nova, amb la certesa
que la misericòrdia de Déu
sempre ens acompanya.
La font del perdó dels pecats és la misericòrdia divina. El missatge sempre actual de l’amor misericordiós de Déu té,
en els nostres temps, una força molt més clara.
En aquests moments en què sembla que Déu sigui molt lluny de la societat i dels homes, la
proclamació de la divina Misericòrdia té la novetat d’un amor que, encara que rebutjat, no es
cansa mai d’estimar i de trucar contínuament a
la porta del cor dels homes per oferir-los aquell
amor que mai no s’esgota per a curar les seves
ferides.

El papa Francesc va anunciar, dins la Quaresma
passada, un Any de la Misericòrdia per a tota
l’Església, que s’iniciarà en la festa de la Immaculada d’aquest any i conclourà en la solemnitat de Crist Rei de l’any següent. Ja des d’ara,
hem d’acollir amb alegria aquesta iniciativa papal i estarem ben atents per a veure què ens demana el Senyor en aquest
temps de gràcia.
Darrere d’aquest iniciativa papal s’intueix una certesa profunda de la necessitat de tota
l’Església de retornar a la font
de l’amor misericordiós de
Déu. En el missatge de la Quaresma d’enguany el sant Pare
ens demanava amb força:
«Com desitjo que els llocs on
es manifesta l’Església, en particular les nostres parròquies i
les nostres comunitats, arribin
a ser illes de misericòrdia, enmig del mar de la indiferència.» I, perquè així sigui, ens cal posar la mirada
en la font d’aquesta misericòrdia: el cor traspassat de Crist, que ell mostra als seus deixebles en
aquest diumenge segon de Pasqua. I, al mateix
temps, també ens cal mirar amb tota veritat el
nostre cor a la llum d’aquest amor i descobrir
quines són les ferides que hi ha, per posar-les
en mans del qui pot guarir-les amb la seva misericòrdia infinita. Sols el qui viu cada dia la
misericòrdia divina serà instrument d’aquest
amor misericordiós per als seus germans.

Comentari Paraula de Déu
“Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdoneu
els pecats, li quedaran perdonats”
Avui, Diumenge II de
Pasqua, completem l'octava d'aquest temps litúrgic, una de les dues octaves —ensems amb la de
Nadal— que en la litúrgia
renovada pel Concili Vaticà II han quedat. Durant
vuit dies contemplem el
mateix misteri i mirem d'aprofundir-lo sota la
llum de l'Esperit Sant.
Per designi del Papa Joan Pau II, aquest diumenge s'anomena Diumenge de la Divina Misericòrdia. Es tracta de quelcom que va molt més
enllà que una devoció particular. Com ha explicat el Sant Pare en la seva encíclica Dives in misericòrdia, la Divina Misericòrdia és la manifestació amorosa de Déu en una història ferida pel
pecat. “Misericòrdia” prové de dues paraules:
“Misèria” i “cor”. Déu posa la nostra situació mísera deguda al pecat en el seu cor de Pare, que és
fidel als seus designis. Jesucrist, mort i ressuscitat, és la suprema manifestació i actuació de la
Divina Misericòrdia. «Déu ha estimat tant el
món que ha donat el seu Fill únic» (Jn 3,16) i l'ha
enviat a la mort perquè fóssim salvats. «Per a redimir l'esclau ha sacrificat el Fill», hem proclamat en el Pregó pasqual de la Vigília. I, un cop
ressuscitat, l'ha constituït en font de salvació per
a tots els qui creuen en Ell. Per la fe i la conversió
acollim el tresor de la Divina Misericòrdia.
La Santa Mare Església, que vol que els seus fills
visquin de la vida del ressuscitat, mana que —
almenys per Pasqua— es combregui i que es faci
en gràcia de Déu. La cinquantena pasqual és el
temps oportú per l'acompliment pasqual. És un
bon moment per a confessar-se i acollir el poder
de perdonar els pecats que el Senyor ressuscitat
ha conferit a la seva Església, ja que Ell digué
només als Apòstols: «Rebeu l'Esperit Sant. A qui
perdonareu els pecats, li quedaran perdonats» (Jn
20,22-23). Així acudirem a les fonts de la Divina
Misericòrdia. I no dubtem en portar els nostres
amics a aquestes fonts de vida: a l'Eucaristia i a
la Penitència. Jesús ressuscitat compta amb nosaltres.

HORARI DE MISSES
Celebració Dominical 11 abril
La Serra
6 tarda
Pel Poble
Vandellòs
7.15 vespre
Juanito i Josefina
Tivissa
8.30 vespre
Joan Cavallé
DIUMENGE, II Pasqua 12 abril
Tivissa
7 vespre
Josep M. Jardí
DILLUNS,
Tivissa
Lluís i Maria
9 matí
DIMARTS
centre de dia
Tivissa
DIMECRES
Vandellòs
DIJOUS,
Vandellòs
DIVENDRES,
Tivissa
DISSABTE,
La Serra
Tivissa
DIUMENGE,
Vandellòs
Tivissa

5.30 tarda
7.30 vespre
6.30 vespre

7.30 vespre
6 vespre
8.30 vespre
III Pasqua
11 matí
7 vespre

Antonio i Teresa
Jaume
Domingo Elvira i Teresa

Pepita

Pere Vidal
MISSA ESTACIONAL
Francisco Escoda

Vida Parroquial
Tivissa
Missa diumenge 19 d’abril 2015
Amb motiu de la visita Pastoral a Vandellòs festa
de la missa el diumenge serà a les 7 del vespre

Vandellòs
Reunió Consell Parroquial:
Dilluns, 13 abril 10 nit

Visita Pastoral
Dimecres 15 abril
4.30 tarda Pregària al Cementeri
5 tarda
Visita al Centre de Dia
6 tarda
Entrevista Sr. Alcalde
7 vespre Catequesi Comunió i Postcomunió
7.30 vespre Missa
8.30 vespre Trobada Confirmació
10 nit
Reunió: Consell Parroquial,
Caritas, Mans Unides, Catequistes

Diumenge, 19 abril
11 matí Missa Estacional i Confirmacions.
Preguem pel fruit Espiritual de la visita Pastoral

