
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4 d’abril del 2021                   Nº 935   

PREGÓ DE PASQUA  (Josep Miquel Bausset) 
 

- És Pasqua quan mirem els altres sense recels ni malfiances, sense suspicàcies ni prejudicis. 

- És Pasqua quan ajudem a alçar-se els qui han caigut i quan compartim el somriure amb els qui estan 

tristos. 

- És Pasqua quan sabem perdonar setanta vegades set. 

- És Pasqua quan ens acostem als altres amb un cor net. 

- És Pasqua quan enderroquem els murs que ens separen i construïm ponts que ens uneixen. 

- És Pasqua quan obrim camins d’esperança i de pau. 

- És Pasqua quan redescobrim que la vida no serveix per a res si no sabem servir i quan no anem a allò 

que és essencial, sense perdre’ns en coses insignificants o superficials. 

- És Pasqua quan sabem superar el pessimisme i el desànim i quan ens obrim a la novetat de la vida, que 

sempre és un do de Déu. 

- És Pasqua quan amb la nostra vida som signes de comunió i de fraternitat. 

- És Pasqua quan sabem compartir la pregària i quan acollim amb agraïment el do del pa i del vi de 

l’Eucaristia. 

- És Pasqua quan sembrem llavors d’esperança, d’alegria, de compassió i de joia. 

- És Pasqua quan estimem sincerament, de veritat i a tothom, sense diferències, sense exclusivismes, 

sense excloure cap germà. 

- És Pasqua quan sabem eixugar les llàgrimes dels qui ploren i consolem tots els qui estan entristits. 

- És Pasqua quan sabem portar i compartir les càrregues d’aquells que ja no poden més. 

- És Pasqua quan tenim la humilitat al cor. 

- És Pasqua quan ens desfem dels lligams que ens esclavitzen i quan trenquem les cadenes que 

esclavitzen els germans. 

- És Pasqua quan treballem per la justícia i per la llibertat. 

- És Pasqua quan tenim els ulls i el cor lliures de prejudicis i de rancúnies. 

- És Pasqua quan acostem Jesús als nostres germans. 

- És Pasqua quan, malgrat la nit i la foscor de la vida, esperem l’albada que ens fa descobrir el sol que ve 

de l’orient. 

- És Pasqua quan alcem els qui han caigut per la duresa de la vida i quan ajudem a caminar els qui es 

troben al marge del camí. 

- És Pasqua quan, tot i l’aridesa de la vida, continuem avançant, sempre endavant, estimant i deixant-nos 

estimar.  

- És Pasqua quan, en aquests mals temps del coronavirus, sabem infondre coratge i fem costat als qui 

més malament ho passen. 

- És Pasqua quan evitem l’agressió al medi ambient, quan lluitem per acabar amb la contaminació i quan 

treballem per disminuir la pressió i la intervenció de l’home que fa malbé el planeta. 

- És Pasqua quan veiem amb tendresa i estimació cada germà. 

- Que el Déu que ha ressuscitat Jesús, el Senyor, ens faci el do de ser Pasqua per als altres en aquests 

moments difícils per a tantes persones i famílies. 

- Que sapiguem ser Pasqua per a tants i tants germans nostres que pateixen i que ploren pels malalts i 

pels qui ens han deixat, i pels que més pateixen les conseqüències negatives de la Covid-19. 

- Santa Pasqua a tots, malgrat els temps de pandèmia,  amb l’anhel que la llum guanyi la fosca, bo i 

encaminant una vida més agraïda, més autèntica, més sòbria, més fraterna i més d’acord amb els valors 

lluminosos de l'Evangeli. 

- Que Jesús Ressuscitat sigui sempre, per a nosaltres i per a tots aquells que estimem, la  font de la 

nostra força, de la nostra pau, de la nostra joia i de la nostra esperança. Bona i Santa Pasqua !  
                                                                                                     

 

 



 

 
►PASQUA EN LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA 
Pasqua = pas. Així com la 

Pasqua jueva commemo-

rava la sortida dels israe-

lites d’Egipte i el seu pas 

pel mar Roig cap a la Terra 

Promesa, la Pasqua cristia-

na commemora el pas de 

Jesús, de la mort a la vida.  
 

La Pasqua que dóna sentit a la nostra fe, és -per als   

qui seguim Jesús- la victòria del Crist Ressuscitat 

sobre el mal, el pecat i la mort. Per això, la Pasqua és 

per als cristians l’eix i el centre de la nostra fe: “si 

Jesús no hagués ressuscitat, vana seria la nostra fe” 

(1 Cor 15, 14). La Pasqua il·lumina les ferides del cor 

i fonamenta l’esperança dels qui creuen i lluiten, 

malgrat  les contingències de la vida. 
 

El Pregó pasqual de J. M. Bausset, que tenim en 

aquest mateix full, és un text ben bonic, profund i 

actual. Ens proclama el sentit de la Pasqua en el curs 

de la vida,  convidant-nos a omplir-la de sentit, entre 

anhels i compromisos transformadors. Ens convida a 

alegrar-nos, amb la pregona confiança de la fe que 

infonen les paraules de l’àngel a les dones: “no us 

espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el 

Crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on 

l’havien posat” (Mc 16, 6). Els qui acolliren l’anunci de 

l’àngel, escampat per les dones, van sentir que se’ls 

capgiraven les seves vides tocats per la fe. A més a 

més, es van recuperar  del desencís, i creient en el 

Senyor,  van esdevenir també testimonis del Ressus-

citat. Es van sentir empesos a compartir el missatge 

de l’àngel: «ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: 

“Ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com 

us va dir”.» (Mc 16,7)  
 

Pasqua dinamitza la vivència cristiana. Fins a quin 

punt la fe és determinant  en la nostra vida quotidiana 

(de la família, de les ocupacions, de les relacions 

socials,   de l’eucaristia, de l’atenció a les necessitats 

del pròxim, dels desvalguts, de la pregària...), i on 

cada u de nosaltres viu i es mou, estima i és estimat?, 

La nostra vivència pasqual ens implica per redreçar 

unes situacions millors enmig dels mals temps pels 

quals travessem? 
 

Les celebracions pasquals ens han d’ajudar a viure el 

sublim anunci joiós, que el Crucificat és el Ressusci-

tat, Sant Joan n’apunta el dinamisme lluminós: 

“passar de la mort a la vida perquè estimem” (1 Jo 3,14) 
 

Amb la Pasqua, i tot el temps pasqual, l’Església 

celebra la glòria de la resurrecció del Senyor, que 

renova i restaura la nostra condició de fills de Déu. 

Ens refresquen la peculiaritat de la joia pasqual uns 

refranys populars: “content com unes pasqües”, “fer 

cara de pasqües”. La joia pasqual ens aporta 

l’esperança del Ressuscitat que ens ha d’ajudar per 

seguir endavant per vèncer aquests temps de pandè-

mia. És temps de Pasqua: un temps especialment 

agraït i festiu per als cristians. Hi ve bé l’asseveració 

del jesuïta D. Mollà: «sí, la fe de vegades es fa molt 

fosca, l’esperança molt costosa, i la caritat s’esdevé 

com el llenguatge pasqual de la vida lluminosa”. 
 

 

Festa de la Mare de Déu 
del ROSER  de LES FONTS 

 
 

►PREGÀRIA DE PASQUA 
Havia de ressuscitar d'entre els morts. (Jo 20, 1-9)  
 

Jesús, Senyor de la Vida, avui ens anuncies  

la millor de totes les notícies:  

tu has ressuscitat, i nosaltres i tot l’univers 

 hem ressuscitat amb tu.  

Sembla que ens costi més de creure 

les bones notícies que les dolentes.  

Per això et demanem que ens omplis el cor  

amb la mateixa alegria encomanadissa  

amb què vas omplir aquelles dones  

que, encara de nit, anaven al sepulcre.  

Fes-nos córrer cap a tu, Senyor Jesús,  

amb el mateix anhel amb què corrien 

 Pere i el deixeble estimat.  

Obre’ns la mirada interior del cor  

per creure i anunciar amb la vida  

que ets viu i ofereixes vida i esperança  

a tots els teus germans,  

els homes i dones d’avui i de sempre.  

Que la teva presència allunyi de nosaltres  

les pors, pessimismes i desenganys.  

Que el ciri pasqual que hem encès  

sigui signe de la teva llum  

que mai no s’apaga, i de la fe  

que tots plegats hem renovat.  

Fes de la teva Església una comunitat  

de testimonis d’il·lusió renovada  

i d’esperança en el món nou  

que la teva resurrecció ha inaugurat. AMÉN 
 

►MOLTES GRÀCIES PEL SUPORT AL SEMINARI  

COL·LECTA SEMINARI 2021 

Olot, Sant Cristòfor les Fonts 70,00 

Olot, Sant Esteve* 1.273,00 

Olot, Sant Pere Màrtir 215,00 

Olot, Sant Roc 365,00 

Riudaura, Santa Maria 95,00 

Santa Pau, Santa Maria 80,00 
*Sant Esteve 725,00 Santuari del Tura 548,00€ 
 

►HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Miquel Soler Soler, als 90 anys 

Consuelo Cordon Caballero, als 93 anys 

Alfonso Herencia Aranda, als 66 anys 

Felipe Peláez Torralbo, als 78 anys 

Claudina Ferrés Rigat, als  85 anys 

Mercè Tarrés Teixidor, als 100 anys 

 

 

 

 

 

Dilluns de Pasqua, 5   

d’abril, a les 11 h, 
Missa solemne con-

celebrada, amb el 
cant dels Goigs de la 

Mare de Déu del Roser 
(sense processó).  

Hi som convidats! 
 

Doneu-los, Senyor, 
 el repòs etern ! 

 


