
 

Per entendre el missatge de Pasqua, ima-
ginem que som un equip de futbol. No 
som gaire bons, però tot i això juguem en 
un torneig oficial. Anem aconseguint punts 
i arribem a la final, tot i que semblava im-
possible. Ara bé, a la final ens ha tocat ju-

gar contra l’equip més fort i sabem, certament, que no 
podrem guanyar. De totes maneres ens entrenem amb 
moltes ganes.
El dia del partit ens presentem amb molta antelació, i ens 
entrenem disposats a donar guerra. Falten deu minuts per 
començar el partit, i l’altre equip no s’ha presentat. L’àrbi-
tre ens avisa que si no arriba a temps firmarà l’acta i es re-
tirarà, i això significarà 
que serem campions. 
Aleshores alguns co-
mencem a resar per-
què no arribin...
A l’hora en punt, quan 
ja toca començar l’en-
contre, arriben només 
dos jugadors, però l’àr-
bitre decideix que com 
que no hi ha l’equip 
complet no es pot ju-
gar. Així que firma l’ac-
ta que ens fa guanya-
dors, i se’n va.
Mentre estem cele-
brant el títol, arriba la 
resta de l’equip contra-
ri i ens demana jugar el 
partit. Nosaltres ens ho pensem i hi estem d’acord, però 
els diem que oficialment nosaltres ja hem guanyat, per-
què l’àrbitre ja ha firmat l’acta i reconeix la nostra victòria.
Aleshores comencem a jugar el partit, i ho fem amb mol-
tes ganes i de gust, sense por que ens facin molts de 
gols, sense patir pel resultat, i superant tota mena de difi-
cultats i ensurts, perquè ja sabem que hem guanyat. 
Aquest és sens dubte el gran missatge de Pasqua: amb 
Jesús ja hem guanyat! No hem de patir per assegurar la 
vida. Ell, amb la seva mort i resurrecció, ja ha firmat l’acta 
que ens ha fet guanyar.

Certament, cal esmentar el caràcter «provocador» de 
l’afirmació de la resurrecció, que contradiu l’experiència 
humana més universal, el caràcter irreversible de la mort, 
l’experiència de tants mals i sofriments viscuts al llarg de 
la història humana, i fins i tot de la vida de cada persona.
En professar aquesta fe en la resurrecció no som cecs 
ni somniadors. Sabem perfectament que el dolor físic i 
moral assetja moltes persones, que la manca d’una ètica 
solidària mata tant com les guerres. No deixem de banda 
ni la pandèmia que estem vivint, ni el càncer, ni la sida, ni 
la droga, ni la fam, ni la pobresa extrema, ni la violència, ni 
la precarietat laboral, ni sobretot l’experiència de la pròpia 
mort... Com, doncs, creure en la victòria de Jesús sobre 

el mal i la mort?
Tenim el testimoni dels 
apòstols, dels primers 
màrtirs i dels màrtirs 
de totes les generaci-
ons que, sense voler 
morir, varen preferir 
ser fidels a Jesús Res-
suscitat, confirmant la 
seva fe abans que allar-
gar uns anys la seva 
vida humana.
Tenim l’existència i la 
missió de l’Església, 
de les seves comuni-
tats i institucions, des 
de Jesús Ressusci-
tat fins avui, arreu del 
món. Hem superat 

dificultats, persecucions, limitacions humanes, pecats 
personals i institucionals. Moltes dificultats... Si Jesús no 
hagués ressuscitat faria temps que l’Església no existiria 
tal com ha estat i és.
Ara se’ns demana que visquem de veritat tal com ell ens 
va indicar i mostrar, sense por pel resultat, però amb tot 
l’esforç i superant totes les dificultats, amb fe, esperança 
i amor perquè ja hem guanyat gràcies a ell!
Per això ens desitgem una joiosa Pasqua de Resurrecció! 

PASQUA: LA MORT HA ESTAT VENÇUDA, HA 
GUANYAT LA VIDA!
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R. Avui és el dia en què ha obrat el 
Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo.

Enaltiu el Senyor: que n’és de bo, 
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor. 

La dreta del Senyor fa proeses, la dreta 
del Senyor em glorifica.

No moriré, viuré encara, per contar les 
proeses del Senyor. R.

La pedra que rebutjaven els 
constructors ara corona l’edifici.

És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres 
ulls se’n meravellen. R.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE DE PASQUA (A)

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34a. 37-43)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrera-
ment per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia 
predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com 
Déu el consagrà ungint- lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu 
fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè 
Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus 
i a Jerusalem. Després el mataren penjant- lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressus-
cità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis 
que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem 
begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà 
que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge 
de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que 
tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom».

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses (Col 3,1-4

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de 
dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no 
allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu 
juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també 
vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
O també pot fer-se
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 5,6b-8)

Germans, no sabeu que una engruna de llevat fa pujar tota la pasta? Netegeu-vos bé 
del llevat que éreu abans perquè sigueu una pasta nova. Vosaltres heu de ser com 
pans sense fermentar, ara que Crist, el nostre anyell pasqual, ha estat immolat. Per 
això, celebrem Pasqua cada dia, no amb el llevat que érem abans, el llevat de la do-
lenteria i de la malícia, sinó amb pans sense fermentar, vivint amb sinceritat i veritat. 

Seqüència 

Els cristians immolin un càntic triomfal a la Víctima pasqual. Morint l’Anyell, la 
guarda d’ovelles redimia. El Just els pecadors amb Déu reconcilia. Lluitaren Vida 
i Mort en lluita sense mida. El Rei de vida, mort, ja regna amb nova vida. Di-
gueu-nos, oh Maria, ¿què heu vist en el camí? –La tomba que va obrir el Crist 
quan ressorgia i el Crist que revivia amb glòria sense fi. Els àngels sense dol, les 
benes i el llençol. El Crist en qui jo espero, el Crist ressuscità; camí de Galilea, ell 
us precedirà. Jesús ressuscitat, sou, d’entre els morts, Senyor, Monarca vence-
dor; tingueu-nos pietat.

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 20,1-9)

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i 
veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a 
trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han en-
dut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre 
deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i 
arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, 
però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llen-
çol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el 
llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia 
arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien en-
tès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

I tu, què hi veus? 
La primera escena del cicle pasqual 
està protagonitzada per tres personat-
ges i la seva mirada sobre la realitat. 
Maria Magdalena, la figura de la incom-
prensió i la confusió. Pere, el testimoni 
que busca raons vàlides. I el deixeble 
que Jesús estimava, autèntic para-
digma de la fe: creu sense necessitat 
de veure. On Maria Magdalena i Pere 
busquen explicacions versemblants, el 
deixeble estimat hi descobreix el signe 
de la fe pasqual: en l’absència radical 
del cos de Jesús s’hi testimonia la 
resurrecció. Per tant, no hi ha proves 
de la resurrecció, sinó que només la 
veritable fe permet d’obrir els ulls a la 
presència de Jesús vivent en la tomba 
buida. Ara, avui, podem preguntar-nos 
si l’amor que al deixeble estimat li per-
meté de veure també ens mostrarà a 
nosaltres la presència del Crist ressus-
citat.

 Joaquim Malé i Ribera
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Reflexions des de les parròquies. Víde-
os elaborats per persones de les parrò-
quies on expliquen com estan passant el 
confinament i com s’alimenten espiritual-
ment. Es publiquen a les xarxes socials 
del Bisbat amb l’etiqueta #BisbatGirona-
DesDeCasa. 
Cerca d’ajudes per a la tasca social de 
Càritas. Càritas Diocesana de Girona ha 
posat a disposició un número de compte 
per poder rebre donatius i destinar-los a 
l’atenció a les persones més vulnerables: 
ES29 2100 0002 57 0201445404 (concep-
te COVID19). 
Servei d’assistència religiosa als hos-
pitals. L’equip de la pastoral de la salut 
segueix oferint la seva tasca d’acompa-
nyament espiritual i psicològic als malalts. 
S’hi pot contactar directament als centres 
hospitalaris, demanant per aquest servei.
Apadrinar un Avi 2.0. Seguint amb el 
programa Apadrina un Avi, el voluntariat 
jove de Càritas s’ha adaptat a les circum-
stàncies actuals i ha començat a enviar 
missatges de suport i acompanyament 
virtuals a la gent gran apadrinada que viu 
en residències.
Acompanyament psicològic i espiritu-
al. El Centre d’Orientació Familiar (COF 
Mare de Déu dels Àngels) segueix oferint 
el seu servei d’acompanyament al dol, 
psicològic, espiritual... Contacte: 618 601 
712 o pastoralfamiliargirona@gmail.com.
Confecció de mascaretes. La Fraternitat 
de Santa Clara de Vilobí d’Onyar elabora 
mascaretes amb trossos de roba i vetes. 
Des de la comunitat, formada per onze 
germanes, les fan arribar a persones ne-
cessitades de la zona.
Homilies quaresmals. Els capellans 
joves i el bisbe ofereixen homilies dels 
diumenges i dies centrals de la Setmana 
Santa en vídeo. Ho publiquen a www.
youtube.com/bisbatgirona, i també a les 
xarxes socials amb l’etiqueta #Videopín-
dolesQuaresma2020.
Celebracions online. Diversos rectors 
fan, durant aquests dies, celebracions 
online, com la missa diària, adoració al 
Santíssim, viacrucis, etc. Ho retransme-
ten a través de les seves xarxes socials 
i pàgines web.
Catequesi i esplais online. Moltes parrò-
quies mantenen la relació amb els infants 
i joves de la catequesi a través de sessi-
ons online o de recursos enviats per cor-
reu electrònic o WhatsApp. Per altra ban-
da, els esplais continuen la seva activitat 
a través de les xarxes socials i aplicacions 
de videotrucada.
Esglésies obertes per a la pregària. Di-
versos temples continuen amb les portes 
obertes per tal que qui ho desitgi pugui 
apropar-s’hi per fer-hi una estona de pre-
gària i de recolliment.

Trobareu la informació actualitzada a 
www.bisbatgirona.cat.

MIRADOR

La Diòcesi de Girona 
no s’atura

#BisbatGironaDesDeCasa (II)

Seguim amb els missatges que envien persones de parròquies d’arreu de 
la Diòcesi, sobre com estan passant aquests dies de confinament i com 
s’alimenten espiritualment. Recordeu que els trobareu a les xarxes soci-
als del Bisbat de Girona amb l’etiqueta #BisbatGironaDesDeCasa.

Martí Pagès 
Parròquia de Sant Esteve de Mont-ras. 

No és fàcil viure el confinament. A l’hora 
de la veritat, costa. Tot i així, procurem por-
tar-ho el màxim de bé possible. En tenir 
moltes hores, podem trobar estones per 
parlar amb familiars o amics als quals habi-
tualment no tenim tant de temps per dedi-
car. En l’aspecte espiritual es tracta també 
de trobar estones de pregària, petits mo-
ments. Jo procuro llegir les lectures del dia 

i fer alguna pregària. Aquests dies per la xarxa tenim també la possi-
bilitat de sentir reflexions molt interessants. Us recomano Catalunya 
Religió (www.catalunyareligio.cat).

Montse Ribosa
Parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva. 

En aquests dies de confinament, que estic a 
casa, la part positiva és que he retrobat la fa-
mília, compartint xerrades, jocs d’entreteni-
ment... Espiritualment, m’alimento del grup 
de WhatsApp que ha creat el mossèn per al 
conjunt de parròquies, i en el qual compar-
teix els evangelis, les homilies del Papa, pre-
gàries diverses... També, a casa, tinc un racó 
amb unes imatges i unes fotos de la família, 

i un ciri. Quan hi passo per davant, prego per tots els malalts i pels qui 
ho estan passant malament. Espero que tot plegat s'acabi aviat.



SANTORAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge 12. Pasqua. St. Juli I, 
Papa (+ 352). Sta. Teresa dels Andes 
(+ 1920), religiosa. Lectures: Fets 
10,34a.37-43/ Sl 117/Col 3, 1-4 (o bé 
1C 5,6b-8)/ Jo 20,1-9 (o bé Mt 28, 
1-10 o a la Missa vespertina: Lc 24, 
13-35). Comença l’octava de Pasqua.

Dilluns 13. Mare de Déu de l’Ale-
gria. St. Hermenegild (+ 586), prín-
cep visigot, màrtir a Tarragona. Bta. 
Ida (+ 1290), religiosa. Lectures: 
Fets 2, 14.22-32/ Sl 15/ Mt 28, 8-15.

Dimarts 14 d’abril. St. Pere Gon-
zález Telmo (+ 1246), dominic. Ve-
nerat per navegants i gent del mar. 
Lectures: Fets 2, 36-41/ Sl 32/ Jo 
20, 11-18.

Dimecres, 15 d’abril. Bt. Damià 
de Veuster (+ 1889), prevere i ser-
vidor dels leprosos a Molokai, a 
Hawaii. Sta. Potenciana (s. XII-XIII), 
eremita. Lectures: Fets 3, 1-10, Sl 
104, Lc 24, 13-35.

Dijous, 16. Sta. Engràcia i com-
panys màrtirs a Saragossa (+ 304). 
Lectures: Fets 3, 11-26/ Sl 8/ Lc 
24, 35-48.

Divendres, 17. St. Robert de Mo-
lesme (+ 1067), un dels fundadors 
del Cister. Lectures: Fets 4, 1-12/ 
Sl 117/ Jo 21-1-14.

Dissabte, 18. St. Apol·loni (+ s. III), 
apologista i escriptor màrtir. Sta. 
Atanàsia (+ s. IX), abadessa, il·lustre 
per les seves virtuts. Lectures: Fets 
4, 13-21/ Sl 117/ Mc 16, 9-15.

Litúrgia de les Hores: de l’octava 
de Pasqua.

Iniciativa solidària de Cadena 100 a 
benefici de Càritas

Més de 30 cantants i 20 
músics de renom s’han su-
mat a una iniciativa solidària 
de Cadena 100 i han gravat 
una nova versió de Resisti-
ré, del Dúo Dinámico, que 
aquestes setmanes, amb la 
pandèmia del coronavirus, 

s’ha convertit en tot un himne d’esperança i optimisme. Hi parti-
cipen, entre d’altres, Álex Ubago, David Bisbal, Manuel Carrasco, 
Melendi, Mikel Erentxun, Pastora Soler, Pedro Guerra, Rosana, 
Rozalén i Vanesa Martín. Cada visualització suma fons a benefici 
de Càritas. En el moment de tancar aquest Full Parroquial se’n 
portaven quasi 11 milions. Trobareu aquest vídeo a YouTube amb 
el títol Resistiré 2020 - Vídeo Oficial o a la pàgina web del Bisbat.

L’aplicació La Missa de Cada Dia, 
gratuïta durant un mes

Durant aquest temps de 
confinament, Editorial Claret 
ha habilitat un període gra-
tuït d’un mes per als usuaris 
registrats de l’aplicació La 
Missa de Cada Dia. Dispo-
nible en català i castellà, in-
clou els textos litúrgics per 

a totes les celebracions eucarístiques del missal. Ofereix els 
textos que corresponen a cada dia segons el calendari litúrgic 
i les festivitats locals més importants. També proporciona co-
mentaris sobre els textos bíblics per facilitar la preparació de les 
homilies o per a la meditació i pregària personal de qualsevol 
usuari. Més informació sobre aquestes i altres promocions a 
www.claret.cat i a www.missadecadadia.cat.

Memòria i pregària per Mn. Ramon Oller i Hereu

El dijous 2 d’abril va morir a Girona Mn. Ramon Oller i Hereu. Nascut a Banyoles 
el 19 de febrer de 1940, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i fou 
ordenat prevere a l’església de Sant Martí del Seminari el 18 de novembre de 1962. 
Després de dos anys de vicari a la parròquia de Santa Maria de Pineda de Mar va ser 
nomenat prefecte del Seminari i, el 1965, consiliari dels Casals d’Estiu de la Diòcesi. 
Un any més tard també va ser nomenat consiliari dels Moviments Infantils d’Acció 
Catòlica i, el 1969, consiliari del Servei de Colònies de Vacances i Casals d’Estiu. 
L’any 1976, passava a ser consiliari de l’equip diocesà de coordinació de Pastoral de 
Joves. El 1977, va ser adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Girona, 
nomenat superior del Seminari Major i director espiritual del Seminari Menor. Del 
1979 al 1986, primer va ser regent i després rector de la parròquia de Sant Josep de 
Girona. Durant aquest període també exercí d’arxipreste de l’arxiprestat del centre 
de la ciutat de Girona. L’any 1986 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Cugat 
de Salt i arxipreste de l’arxiprestat de Salt fins al 1988, quan fou nomenat adminis-
trador i vicerector del Seminari diocesà. Va ser delegat de Catequesi el 1989 i de 
Pastoral Vocacional el 1993. El 1995 assistí al Concili Provincial Tarraconense com a 
membre del Consell Presbiteral. El 1996, fou rector de la parròquia de Sant Cristòfol 
les Fonts –a Olot– i de Batet i, durant uns mesos de l’any 1997, administrador parro-
quial de Santa Pau, el Sallent i de la parròquia de Sant Esteve d’Olot. També exercí 
d’arxipreste de l’arxiprestat de l’Alt Fluvià. Del 1999 al 2018 fou rector de la Cellera de 
Ter. Durant aquest període exercí altres càrrecs pastorals: del 1999 al 2014, consiliari 
del Moviment de gent gran «Vida Creixent»; del 2000 al 2003, membre de la Junta 
d’Economia diocesana en representació de la Zona pastoral de l’Interior; del 2002 al 
2018, rector de Sant Pere d’Osor i Santa Maria del Coll, del Bisbat de Vic; del 2004 
al 2018, també arxipreste de l’arxiprestat del Ter-Brugent. El 2018 es jubilà canònica-
ment i fou adscrit a la parròquia de Santa Maria de Banyoles, amb facultats de vicari, 
i vivia a la residència sacerdotal «Monestir de Banyoles».

Memòria i pregària per Mn. Ramon Tremoleda i de Bolós

El divendres 3 d’abril de 2020 va morir a Girona Mn. Ramon Tremoleda i de Bolós. 
Nascut a Olot el 3 d’agost de 1919, va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de 
Girona i fou ordenat prevere a l’església parroquial de Sant Pere de Figueres el 4 de 
juliol de 1948. Inicià el ministeri presbiteral com a vicari a la Bisbal d’Empordà. L’any 
1951 fou nomenat ecònom d’Oix i encarregat de Sant Miquel de Pera i Talaixà, i 
l’any 1954 se li encomanà també Llanars. L’any 1956 fou nomenat rector de Vila-
macolum. De l’any 1962 fins al 1965 fou rector de Mieres. L’any 1965 passà a ser 
rector de Vilabertran i també membre del patronat de Santa Maria de Vilabertran. I 
l’any 1981 fou arxipreste de l’arxiprestat de la Salut de Terrades. El 1982 va ser de-
signat capellà del Santuari de la Mare de Déu del Tura d’Olot, servei que exercí fins 
l’any 2003, quan anà a viure a la residència sacerdotal «Bisbe Sivilla», de Girona.

A causa de les circumstàncies actuals, en els dos casos els enterraments es van fer de 
forma restringida. Més endavant es farà una missa exequial, de la qual ja es donarà a 
conèixer la data i el lloc. Descansin en pau.


