
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 

24 d’abril del 2022                              Nº 988 
 

 

PASQUA DE GUERRA (Papa Francesc) 

Jesús, el Crucificat, ha ressuscitat. Es presenta davant d'aquells 

que ploren per Ell, tancats a casa seva, plens de por i angoixa. 

Es posa al mig d'ells i els diu: «Pau a vosaltres» (Jn 20, 19). Els 

mostra les nafres de les mans i dels peus, i la ferida del costat. 

No és un fantasma, és Ell, el mateix Jesús que va morir a la creu 

i va estar al sepulcre. Davant les mirades incrèdules dels 

deixebles, Ell repeteix: «Pau a vosaltres» (v. 21). 
 

També les nostres mirades són incrèdules en aquesta Pasqua 

de guerra. Hem vist massa sang, massa violència. Ens costa de 

creure que Jesús veritablement hagi ressuscitat, que 

veritablement hagi vençut la mort. Serà potser una il·lusió, un 

fruit de la nostra imaginació? 

 

Hem passat dos anys de pandèmia, que han deixat marques 

profundes. Semblava que havia arribat el moment de sortir 

junts del túnel, agafats de la mà, reunint forces i recursos. I, en 

canvi, estem demostrant que encara no tenim l'esperit de Jesús, 

tenim encara en nosaltres l'esperit de Caín, que mira Abel no 

com un germà, sinó com un rival, i pensa com eliminar-lo. 

Necessitem el Crucificat Ressuscitat per creure en la victòria de 

l'amor, per esperar la reconciliació. Avui més que mai el 

necessitem a Ell, perquè posant-se enmig nostre torni a dir: 

«Pau a vosaltres». 
 

Deixem entrar la pau de Crist a les nostres vides, a les nostres 

cases i als nostres països! 
 

Porto al cor les nombroses víctimes ucraïneses, els milions de 

refugiats i desplaçats interns, les famílies dividides, els ancians 

que s'han quedat sols, les vides destrossades i les ciutats 

arrasades. Tinc davant dels meus ulls la mirada dels nens que 

es van quedar orfes i fugen de la guerra. Mirant-los no podem 

deixar de percebre el seu crit de dolor, juntament amb el de 

molts altres nens que pateixen a tot el món: els que moren de 

gana o per falta d'atenció mèdica, els que són víctimes 

d'abusos i de violència, i aquells a qui s’ ha negat el dret a 

néixer. 
 

Enmig del dolor de la guerra no falten tampoc signes 

esperançadors, com les portes obertes de tantes famílies i 

comunitats que acullen migrants i refugiats d'arreu d'Europa. 

Que aquests nombrosos actes de caritat siguin una benedicció 

per a les nostres societats, sovint degradades per tant 

d'egoisme i d'individualisme, i ajudin a fer-les acollidores per a 

tothom. 
 

Que el conflicte a Europa ens faci també més sol·lícits davant 

d'altres situacions de tensió, patiment i dolor, que afecten 

massa regions del món i que no podem ni hem d'oblidar. 
 

La pau és possible, necessària, és responsabilitat de tothom !                                                                                                                                                                           

PREGÀRIA 
Vuit dies més tard, Jesús entrà. Jn 20, 19-31 
 

Gràcies, Senyor: 

perquè sabem que pensaves en 

nosaltres, 

quan vas dir a Tomàs: 

«Feliços els qui creuran sense haver vist» . 
 

Voldríem que la nostra fe fos ferma, 

com és ferma la confiança d’enamorats. 

Però més sovint que no voldríem 

ens trobem amb dificultats i entrebancs. 
 

Per això ens consola saber que vas dir: 

«Feliços els qui creuran sense haver vist». 

Ens consola saber que NO vas dir: 

«Feliços els qui creuran sense dificultats». 
 

Et demanem, Senyor, 

que ens ajudis enmig de les dificultats, 

però et demanem, sobretot, 

que ens augmentis la fe. 
 

Que cada un dels germans i germanes 

que ens reunim cada diumenge 

per fer el memorial del teu amor, 

et puguem dir també amb Tomàs, 

«Senyor meu i Déu meu!». 

 



 

 

►ELS PATRONS DE CATALUNYA  
Aquests dies celebrem els patrons de Catalunya. El 

dia 23, sant Jordi màrtir. Un soldat cristià del segle 

III que va donar la vida per fidelitat a la seva fe. 

Molt popular al món oriental, a casa nostra la seva 

festa ha esdevingut una diada de cultura i d’afecte 

entre les persones, amb llibres, roses i actes de 

tota mena. També la llegenda del cavaller valent 

que lluita contra el drac per salvar la princesa és 

un símbol de la lluita del bé contra el mal, model 

per als cristians i també per a tota persona de 

bona voluntat.  

Pregària: “Senyor sant Jordi, 

Patró, cavaller sense por, 

guarda’ns sempre del crim de la 

guerra civil. Allibera’ns dels 

nostres pecats d’avarícia i enveja, 

del drac de la ira, de l’odi entre 

germans, de tot altre mal. 

Ajuda’ns a merèixer la pau i salva 

la parla de la gent catalana. 

Amén”· (Salvador Espriu). 

 

I el proper dimecres, dia 27, la Mare de Déu de 

Montserrat. Una advocació de santa Maria que per 

als cristians del nostre país té tants ressons: la 

muntanya, el santuari, el monestir, i tot el que 

significa per als catalans. Són dies de molts actes i 

celebracions. Nosaltres, com a cristians, 

entronquem especialment amb aquestes festes. 

Però també celebrem el sentit cristià d’aquestes 

dues solemnitats. I preguem als nostres patrons 

per al nostre país i per a tots els seus ciutadans. 

Sant Jordi, Mare de Déu de Montserrat, pregueu 

per nosaltres. 

La nostra senzilla pregària d’avui podria ser la 

tornada del popular cant del Virolai: “Rosa d’abril, 

morena de la serra, de Montserrat estel,  il·lumineu 

la catalana terra, guieu-nos cap al cel”. 

Pregària: “Senyor, Vós que heu 

fet de la muntanya de Montserrat 

un fogar d’oració i de fe cristiana, 

concediu a tots els qui invoquen 

amb confiança la Mare del vostre 

Fill, que progressin en la fe, 

l’esperança i la caritat. Per Crist, 

Senyor nostre. Amén.” 
 

A Olot tenim la Mare de Déu de Montserrat a 
l’església del Sagrat Cor (als CAPUTXINS) on  es 

venera la seva imatge.   

Per això, dimecres vinent, dia 27, a l’església del 

CAPUTXINS:  

- - a les 12 del migdia, Missa en honor de la 

Mare de Déu de Montserrat (Esplai de la Caixa).  

- - a  les 7 de la tarda, Missa en honor de la 

Mare de Déu de Montserrat (Confraria de la Mare 

de Déu de Montserrat). 

Nota: en aquest cas no hi haurà la Missa de les 10 

a Sant Esteve ni la de les 7 al Tura.  
 

►VISITA GUIADA  AL SANTUARI DEL TURA 
Serà el proper dissabte,30 d’abril, de les 11 a les 

13 h, a càrrec de la professora Carme Grau.  

 
 

►PREC DE PAU PEL MÓN FERIT (Papa Francesc) 
Que hi hagi pau a la martiritzada Ucraïna, tan durament 

provada per la violència i la destrucció de la guerra cruel 

i insensata a què ha estat arrossegada. Que un nou 

clarejar d'esperança despunti aviat sobre aquesta 

terrible nit de sofriment i de mort. Que s'esculli la pau. 

Que es deixin de fer demostracions de força mentre la 

gent pateix. Que els responsables de les nacions escoltin 

el crit de pau de la gent, que escoltin la inquietant 

pregunta que es van fer els científics fa gairebé seixanta 

anys: «Posarem fi a la raça humana; o haurà de 

renunciar la humanitat a la guerra?» (Manifest Russell-

Einstein, 09.0.1955). 
 

Que hi hagi pau a l'Orient Mitjà, lacerat des de fa anys 

per divisions i conflictes. En aquest dia gloriós de 

Pasqua (i sempre) demanem pau per a Jerusalem i pau 

per a aquells que l'estimen (cf. Sal 121 [122]), cristians, 

jueus, musulmans. Que els israelians, els palestins i tots 

els habitants de la Ciutat Santa, juntament amb els 

pelegrins, puguin experimentar la bellesa de la pau, 

viure en fraternitat i accedir amb llibertat als Llocs 

Sants, respectant mútuament els drets de cadascú. 
 

Que hi hagi pau i reconciliació als pobles del Líban, de 

Síria i de l'Iraq, i particularment a totes les comunitats 

cristianes que viuen a l'Orient Mitjà. Que hi hagi pau 

també a Líbia, perquè trobi estabilitat després d'anys de 

tensions; i perquè al Iemen, que pateix per un conflicte 

oblidat per tothom amb incessants víctimes, la treva 

signada els últims dies pugui tornar l'esperança. 
 

Al Senyor ressuscitat demanem el do de la reconciliació 

per a Myanmar, on perdura un dramàtic escenari d'odi i 

de violència, i per a l'Afganistan, on no s'aconsegueixen 

calmar les perilloses tensions socials, i una dramàtica 

crisi humanitària turmenta la població. 
 

Que hi hagi pau a tot el continent africà, perquè acabi 

l'explotació de la qual és víctima i l'hemorràgia causada 

pels atacs terroristes ―especialment a la zona del 

Sahel―, i que trobi ajuda concreta en la fraternitat dels 

pobles. Que Etiòpia, afligida per una greu crisi 

humanitària, torni a descobrir el camí del diàleg i la 

reconciliació, i es posi fi a la violència a la República 

Democràtica del Congo. Que no manqui la pregària i la 

solidaritat per als habitants de la part oriental de Sud-

àfrica afectats per greus inundacions. 
 

Que Crist ressuscitat acompanyi i assisteixi els pobles 

d'Amèrica Llatina que, en aquests difícils temps de 

pandèmia, han vist empitjorar, en alguns casos, les 

condicions socials, agreujades també per casos de 

criminalitat, violència, corrupció i narcotràfic. 
 

Demanem al Senyor Ressuscitat que acompanyi el camí 

de reconciliació que segueix l'Església catòlica cana-

denca amb els pobles indígenes. Que l'Esperit de Crist 

Ressuscitat guareixi les ferides del passat i disposi els 

cors en la recerca de la veritat i la fraternitat. 
 

Tota guerra comporta conseqüències que afecten la 

humanitat sencera: des dels dols i el drama dels refu-

giats, a la crisi econòmica i alimentària de la qual ja 

s'estan veient senyals. Siguem corresponsables de la 

veritat, de la pau i de la fraternitat. 

 

 


