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VOSALTRES EN SOU TESTIMONIS 

Els deixebles en trobar-se amb el Ressuscitat, els costà de 
creure, pensaren que es tractava d'un esperit. Per això els 
mostra les seves ferides i els demanà de menjar. Jesús els ha 
de descloure la ment perquè comprenguin les Escriptures. 
Mireu les meves mans i els meus peus: sóc jo en persona. 
La incomprensió dels deixebles és una constant en els quatre 
evangelis. Sovint als cristians d'avui ens passa el mateix, 
escoltem l’Evangeli com històries ingènues i espiritualistes; 
edificants però fora del nostre abast.  
Crist avui també es fa present quan estem en comunitat, vol 
compartir taula amb nosaltres, ens vol ensenyar les seves 

ferides. I en la mesura que ens atansem a les ferides del món i atenem les necessitats més 
bàsiques del nostre proïsme, ens adonarem que la resurrecció no és un relat didàctic, 
edificant, que pretén animar-nos en moments de dificultat, sinó que està estretament 
vinculada al pla de Déu. El ressuscitat s’identifica plenament amb tot aquell que li presta les 
mans, li para l’orella, es posa al servei de l’altre. Ens ensenya a descobrir en el dia a dia que 
la seva resurrecció és real i a donar-ne testimoni. 

Que tingueu un bon diumenge! Mn. Pere-Lluís. 
 

 VIDA PARROQUIAL: 
 A AGULLANA HA REBUT EL BAPTISME: 

Roger BOADAS i RIBOT, fill de Miquel i Helena (11 d’abril)        Moltes Felicitats! 
 

 AQUESTA SETMANA PREGUEM PER: 
AGULLANA: Montserrat Perxès.  Missa d’acció de gràcies a Santa Eugènia 

 

 LA NOSTRA APORTACIÓ A LA PARRÒQUIA: 
AGULLANA: 65 € — DARNIUS: 25 € — MAÇANET: 80€  

 

 PENSAR I GESTAR UN MÓN OBERT on ningú se senti exclòs 
Invitació a la reflexió a partir de capítol tercer de l'Encíclica del papa Francesc «Fratelli tutti».  
«Ningú pot experimentar la bellesa de la vida sense relacionar-se amb d’altres, sense rostres concrets a qui 
estimar. Aquest és part del misteri de la veritable existència humana» (87).  
• Sóc conscient que jo també necessito relacionar-me amb d’altres per a realitzar-me com a persona? I a 
l'inrevés, sóc conscient que altres persones han de poder comptar amb mi per a aconseguir la seva pròpia 
realització personal? 
Com les parelles o els amics, nosaltres observem que els nostres cors s'expandeixen quan sortim de nosaltres 
mateixos i abracem a altres. «Els grups tancats i les parelles autoreferencials, que es defineixen a si mateixos 
com un “nosaltres” contra tothom, solen ser formes  idealitzades d’egoisme i d’afany d'autopreservació» (89).  
• Recordo moments en els que he estat capaç de superar el meu egoisme per a compartir la meva vida amb 
altres? Observo amb dolor que molts problemes de la nostra societat tenen la seva arrel en la falta d'amor? Puc 
recordar algun exemple? 

mailto:perelluis.aymerich@gmail.com


Quan «la llibertat es converteix només en una condició per a viure com volem, completament lliures per a triar a 
qui o a què pertanyem, o simplement per a posseir i gaudir. Aquesta manera tan superficial de concebre la 
llibertat no té res a veure amb una llibertat orientada, sobretot, a l'amor» (103).  
• Si estàs d'acord amb aquesta afirmació del papa Francesc, per què creus que ens costa tant unir esforços i 
compartir inquietuds i iniciatives en qüestions tan importants com la salut i el benestar de tots els éssers humans, 
sense distinció de races i pobles? 
Una societat fraternal serà aquella que promogui l'educació per al diàleg amb la finalitat de derrotar al “virus de 
l'individualisme radical” i permetre que tots donem el millor de nosaltres mateixos (105). Dos instruments ens 
ajudaran a aconseguir aquest tipus de societat: la benevolència, és a dir, l’actitud de voler el bé de l'altre (112), i 
la solidaritat, que surt al pas de la fragilitat de l'altre i s'expressa en el servei a les persones, i en la lluita contra la 
pobresa i la desigualtat (115). 
El dret a viure amb dignitat no pot ser negat a ningú; «Ningú pot ser exclòs per raó del seu lloc de naixement, i 
molt menys a causa dels privilegis que altres posseeixen perquè van néixer en llocs amb majors possibilitats. ... 
Així com és inacceptable que algú tingui menys drets pel fet de ser dona, és igualment inacceptable que el lloc 
de naixement o de residència ja de per si determini menors possibilitats de vida digna i de desenvolupament 
(121). 
• Sé de persones concretes que se senten excloses per raó del seu origen? Puc fer alguna cosa per a ajudar-les 
a superar aquesta situació? 
Des d'aquest punt de vista, el papa Francesc també ens ha recordat que hem de pensar en una “ètica de les 
relacions internacionals” (126), perquè els béns d'un territori concret no poden ser negats als necessitats que han 
arribat d'un altre lloc. Per tant, el dret natural a la propietat privada és secundari respecte al principi del destí 
universal dels béns creats (120). 

Cf. Francesc Riu. Boletin Salesiano abril 2021 
 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI  

"La pau sigui amb vosaltres" 

"La pau sigui amb vosaltres, 
era la teva salutació 
i el senyal de la teva presència 
entre els deixebles bocabadats. 

I la pau prenia cos, habitava els cors 
i omplia l'estança, 
perquè la teva paraula és viva i eficaç. 
I la pau, que era el teu do, 
es tornava també per a ells una tasca; 
la de ser-ne testimonis 
i escampar els seus efectes 
d'orient fins a occident. 

Senyor, Jesús, que la joia de la Pasqua 
que ara celebrem 
ens ompli el cor de la teva pau serena 
i s'estengui al nostre voltant. 

Que la teva presència enmig nostre 
posi concòrdia al nostre món en conflicte, 
aporti equilibri en la nostra societat 
i en les relacions amb la natura, 
conscients que tots caminem junts 
cap a la plenitud del Regne.  

Antònia CIRER TORTELLA, La missa de cada dia, abril 2018 


