
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per què busqueu entre els 
morts aquell que viu?. No hi 
és aquí:  ha ressuscitat. 
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PASQUA: LA FESTA MAJOR DELS CRISTIANS 
Hem arribat a la Pasqua. L’experiència de fe pasqual  és el 

regal més gran que Déu ha fet a la humanitat: som fets per a la 

Vida! Aquest do s’ha de rebre amb el cor obert i agraït, 

conscients que sobrepassa qualsevol previsió humana.  
 

Per això és Pasqua, quan el nostre cor és ardent de desig i poc a 

poc es va obrint per acollir la paradoxa més inaudita. Diu 

l’evangeli de Lluc que els apòstols, quan Jesús ressuscitat es 

presentà davant d’ells, “de tanta alegria no s’ho acabaven de 

creure”. No podríem dir nosaltres el mateix? Ens acabem de 

creure la possibilitat i la capacitat que tenim de viure d’una 

manera nova, reconciliada, entregada, lliure?  
 

És Pasqua, quan descobrim que Jesús vivent és entre nosaltres i 

ens fa descobrir el sentit de les Escriptures, el sentit de la seva 

vida i la seva mort, i també el de la nostra pròpia vida i mort.  
 

És Pasqua, quan ens ofereix de nou el seu cos i la seva sang, 

quan ens llesca el pa, quan les seves paraules il·luminen el 

nostre viure diari i donen a la nostra quotidianitat una dimensió 

esperançada, joiosa, confiada, positiva, comprensiva...  
 

És Pasqua, quan se’ns obren els ulls i comprenem que la Vida 

és més forta que la mort, més forta que tantes morts que cada 

dia ens assetgen des de dins i des de fora de nosaltres; que en 

qualsevol situació de conflicte podem experimentar que el bé 

pot triomfar sobre el mal que palpem en nosaltres i en el món; 

que l’amor pot vèncer l’odi; que el dolor, la solitud, la tristesa 

poden ser viscudes amb esperança, i que enmig dels conflictes 

podem mantenir la pau, sentir el consol, experimentar fins i tot 

la joia.  
 

És Pasqua quan, emportats per la dinàmica del Regne, ens 

posem decididament al costat de la justícia, de la veritat, de la 

llibertat, encara que això, sovint, sigui causa d’incomprensió i 

marginació.  
 

El SÍ de la Pasqua és l’acceptació del Misteri que envolta la 

nostra vida i la dels nostres germans, i es concreta en una 

manera de viure nova, senzilla, fraterna, oberta, sense fronteres. 

És estimar en l’esperit com Jesús ha estimat. És aquesta 

manera de viure, en la qual ens podem retrobar, lluitar i viure en 

la perspectiva d’un horitzó lluminós.  
 

Tanmateix, si hi ha qui ha dit que ”de diners se’n tenen més 

quants més se’n guarden, d’amor se’n té més quant més se’n 

dona”. La darrera instància de la vida no és la mort, sinó la 

resurrecció, la plenitud de l’Amor de Déu, que Jesús ha segellat 

amb la seva Mort i Resurrecció. Val la pena haver nascut, creure 

en la vida que fonamentem en Jesús Ressuscitat, tot lloant Déu 

amb el crit: «Al·leluia!». És Pasqua, la nostra festa major. 

Celebrem-ho.   (C. Terrats, text adaptat)                                                                                                                                                                              

 

 

 



►EL PAPA FRANCESC I UCRAÏNA 

Aquest Diumenge de Rams, després de celebrar la 

missa, a l’hora del res de l’Àngelus, el papa 

Francesc  ha demanat, un cop més, la fi de la guerra 

a Ucraïna,  ha fet aquesta petició:  

“Deixem les armes, iniciem una treva pasqual, però no 
per recarregar les armes i reprendre la lluita, sinó una 
treva per aconseguir la pau, a través d’una negociació 
veritable, disposats fins i tot a fer alguns sacrificis per al 
bé del poble.”  
“Res no és impossible per a Déu, ni tan sols posar fi a 
una guerra el final de la qual no s’albira, a una guerra que 
cada dia posa davant dels nostres ulls massacres atroces 
i crueltats comeses contra civils indefensos” 
A més a més, el Papa ha recordat que vivim els dies 

previs a la Pasqua, mentre que ens preparem per 

celebrar la victòria de Jesucrist sobre el pecat i la 

mort, “no sobre algú i contra algú”.  

En aquest context, Francesc ha proposat una treva 

per aturar per totes la guerra i deixar que venci Crist, 

“el qual va carregar amb la creu per alliberar-nos del 
domini del mal, que va morir perquè regnes la vida, l’amor 
i la pau”.   
I, al final, s’ha preguntat: “Quina classe de victòria serà 
la que planti una bandera sobre un munt de runes?” 
 

►PREGUEM-HI 

Senyor, Déu de Veritat, de Justícia, Déu de la Vida, 

de l’Alegria, de l’Amor, de la Pau, nosaltres, els 

éssers humans, anhelem el vostre regne aquí a la 

Terra. Qui diria que no?  
 

No sempre els éssers humans som conscients del 

que pensem, del que diem, del que fem. Refusem de 

demanar la vostra llum per adonar-nos dels nostres 

pensaments malèvols, de les nostres paraules que 

fereixen, i de les nostres accions i reaccions de 

ressentiment i venjança.  
 

Sovint és la por qui ens mou! La por de l’altre. La por 

a ser menys que el nostre veí. La por a ser vençut pel 

qui creiem que és el nostre enemic. La por de ser 

sotmès per l’altre. I abans que ens passi tot això, ens 

defensem i agredim. Perquè en realitat desitgem ser 

més que l’altre. Desitgem vèncer l’altre. Desitgem 

sotmetre l’altre.  
 

A vegades som nosaltres els realment agredits i això 

no ho podem suportar, i aleshores entrem a la lluita 

oberta sense miraments i que guanyi el més fort. 

Actuem cegament sense preocupar-nos de les 

conseqüències de les nostres accions. Hi ha també 

ocasions en què no actuem cegament, sinó que 

estem convençuts que la violència és la millor 

manera per resoldre el conflicte. Guanya el més fort 

en força bruta i creiem que el conflicte queda 

solucionat.  
 

Però és sabut de tothom que la violència crida 

violència. I Vós ens vàreu ensenyar que hem de 

vèncer la por, essent més forts en paciència, més 

forts en comprensió, més forts en amor. I, si no hi ha 

més remei, acceptar ser víctima com ho vàreu ser 

Vós per vèncer el món i donar-li la Vida.  (A.C.A.T.) 

 

►PREGÀRIA PASQUAL  
Havia de ressuscitar d’entre els morts Jn 20, 1-9 

 

Senyor Ressuscitat, gràcies perquè 

tu vas davant nostre en la vida de cada dia, 

en l’evangelització del món  

i en la missió de ser els teus testimonis. 
 

Gràcies per tants senyals d’esperança i 

de vida autèntica que trobem cada dia 

com a fruit del teu amor i de la teva presència 

i la del teu Esperit en el món: 

fes que els sapiguem descobrir i valorar. 
 

Gràcies perquè amb la força de la teva Pasqua  

renoves la nostra vida, ens omples d’esperança  

i ens dius que val la pena 

dedicar la vida a fer el bé i a servir, 

a ser deixebles i anunciadors del teu Evangeli. 
 

Gràcies pels testimonis que trobem cada dia 

que ens parlen de tu: dones i homes, 

ancians, adults, joves i infants  

que viuen la fe amb alegria i coratge, 

que donen sentit a la pròpia existència  

i encomanen la joia profunda 

de l’Evangeli i de la Resurrecció. 
 

Gràcies perquè la teva Església  

no es cansa de girar el ulls cap a Tu 

i de trobar en Tu i en la teva paraula 

les raons d’existir i de ser present en el món. 

Gràcies, Senyor Ressuscitat! 

 

►MOLTES GRÀCIES PEL SUPORT AL SEMINARI  
 COL·LECTA SEMINARI 2022 

 Olot, Sant Cristòfor les Fonts 90,00 

 Olot, Sant Esteve* 1.123,00 

 Olot, Sant Pere Màrtir 55,00 

 Olot, Sant Roc 223,00 

 Riudaura, Santa Maria 35,00 

 Santa Pau, Santa Maria 166,00 

 Total Agrupació de parròquies d’Olot 1.692,00 

*Sant Esteve 800,00 Santuari del Tura 323,00€ 
 

Festa de la Mare de Déu 
del ROSER  de LES FONTS 

 

Dilluns de Pasqua, 18 d’abril, a les  11  h, 
Missa solemne concelebrada, tradicional 
processó i cant dels Goigs en honor de la 

Mare de Déu del Roser 
                            Hi som convidats! 

Bona pasqua ! Al·leluia! 
 
 
 


