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UNES PARAULES
Benvolguts i benvolgudes, us deixo aquest dimarts amb una altra bonica 
reflexió del Prof. Thomas Halik, un sociòleg de la religió a la Universitat de 
Praga, i del qual també us parlava a l’homilia d’aquest diumenge. Escrivia:
«Naturalment, podem acceptar aquest temps d’esglésies buides i silencioses 
simplement com un parèntesi breu que aviat oblidarem. Però també el 
podem suposar com un kairós, un moment propici per “anar cap a aigües 
més profundes” i buscar una nova identitat del cristianisme en un món que 
s’està transformant radicalment davant dels nostres ulls. Certament, la 
pandèmia actual no és l’única amenaça amb què s’enfronta el món, ni ara ni 
en el futur. Abracem la Pasqua que se’ns atansa com el desafiament de 
buscar novament Crist. No busquem el Vivent entre els morts. Cerquem-lo 
decididament i amb tenacitat i no ens sorprenguem si se’ns apareix amb una 
imatge inesperada. El reconeixerem per les seves ferides, per la seva veu 
quan ens parla en la intimitat, per l’Esperit que porta pau i allunya la por».
No ho trobeu engrescador? Ser capaços, dos mils anys després, d’aprendre 
de nou a descobrir el Crist enmig del nostre món? El sabrem reconèixer en 
les ferides de la nostra humanitat? Pensem-hi.

Mn. Joan Soler i Ribas

L’EVANGELI (Jn 20, 11-18)
En aquell temps, Maria es quedà al sepulcre, a fora, plorant. Mentre plorava, 
s’ajupí per mirar dintre el sepulcre, i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts 
l’un al capçal i l’altre als peus d’on havia estat posat el cos de Jesús.
Ells li diuen: «Dona, per què plores?» Ella els respon: «S’han endut el meu 
Senyor, i no sé on l’han posat». Així que acabava de dir aquestes paraules, es 
gira i veu Jesús dret allà, però no el reconegué. Jesús li diu: «Dona, per què 
plores? Qui busques?» Ella, pensant-se que era l’hortolà, li respon: «Senyor, si 
te l’has emportat tu, digue’m on l’has deixat, i me l’enduré». Li diu Jesús: 
«Maria!» Ella es gira i li diu en hebreu: «Rabuni!», és a dir, «Mestre!» Jesús li 
diu: «Corre, deixa’m. Encara no he pujat al Pare, però ves a trobar els meus 
germans i digue’ls: Pujo al meu Pare, que és també el vostre Pare, al meu 
Déu, que és també el vostre Déu». Maria Magdalena anà a trobar els 
deixebles i els anuncià que havia vist el Senyor i que li havia dit això. 

COMENTARI
I Maria Magdalena continua essent la gran protagonista d’aquest temps de 
Pasqua. Per això el Papa Francesc li va donar el títol de l’Apòstol dels 
Apòstols. Sí, perquè fou Magdalena, ella que també havia tornat a néixer, la 
primera que en fou testimoni. Perquè cal un cor de pobre per trobar-se amb 
Déu. Moltes gràcies, Maria Magdalena! Perquè tu vas anar al sepulcre quan 
encara era fosc per a molts. Tu havies sentit en el teu interior l’amor de 
Jesús, i tu l’havies estimat. Que diguessin el que volguessin d’ell. Tu, tu pre-
feries morir a la seva presència que viure amagada en la seva absència. 
Potser també ha arribat aquest moment per a tots nosaltres. S’ha acabat 
viure com si Déu fos absent en les nostres vides. Déu hi és, i hi és ben 
present. I aquell matí, us imagineu a Maria Magdalena? Quin crit deuria fer. I, 
què fa? Es posa a córrer. I ho fa perquè té una notícia tan gran per explicar, 
que ho ha de fer de seguida, no troba excuses que l’aturin en el camí. No hi 
ha res més important. Cal anar a trobar als deixebles. I li deurien dir: És 
veritat això que dius, Magdalena? Perquè si és veritat, canviarà les nostres 
vides per sempre més.
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LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 2, 36-41

Convertiu-vos, i que cadascun 
de vosaltres es faci batejar         

en el nom de Jesús

· Salm responsorial
Sl 32

R. La terra és plena                  
de l’amor del Senyor

·  Vers abans de l’evangeli
Sl 117, 24

Avui és el dia en què                  
ha obrat el Senyor:             

alegrem-nos i celebrem-lo

· Evangeli
Jn 20, 11-18

Maria Magdalena anuncià               
que havia vist el Senyor                

i que li havia dit això

SANTORAL

Sant Pere González Telmo         
Sant Pròcul                             
Sant Tiburci

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Família Badia-March

- Agraïment:
Als serveis de transports 

públics i privats


