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La fe en la resurrecció de Jesús és
el gran esdeveniment que va
convertir els apòstols en perso-
nes noves, passant de la por a
l’audàcia, i proclamant amb
intrepidesa davant del Sanedrí:
“No podem deixar de dir el que
hem vist i sentit” (Ac 4,20).

D’aquestes persones noves,
homes i dones testimonis de la

Pasqua, en sorgirà una comunitat nova. Per tant, com
bé diu un gran teòleg, “no és l’Església primitiva la que
va crear la fe en la resurrecció, sinó a la inversa: és la
fe en la resurrecció, la que va crear l’Església”.

Hi ha un aspecte important a tenir en compte. La
resurrecció de Crist no es veu només com un passat
referent a Jesús, ni és només un futur que ens dona
una esperança de resurrecció a llarg termini, després
de la mort. Pels cristians és una realitat present en la
nostra vida, ara i aquí. Amb el Baptisme ja ens
incorporem a Crist ressuscitat de manera tan intensa
que amb ell passem de la mort a la vida amb Déu. Per
això l’Església primitiva administrava el sagrament del
Baptisme en la Vigília Pasqual, i per això els cristians,

a la Vetlla Pasqual, renovem les mateixes promeses
del nostre baptisme.

Celebrar la Pasqua, doncs, és més que una festa
d’aniversari, és celebrar un fet actual: que el Senyor
segueix existint i actuant en nosaltres.

Tant és així que celebrem la Pasqua cada diumenge
de tot l’any i cada instant que sentim renéixer l’es-
perança en la Vida Nova que Crist ens ha guanyat.

El Papa Francesc té un text que en aquests moments
difícils que vivim ens pot anar molt bé:

“La primera pedra que cal remoure dels nostres
sepulcres és la manca d’esperança que ens tanca en
nosaltres mateixos. Que el Senyor ens deslliuri de ser
cristians sense esperança, que viuen com si el Senyor
no hagués ressuscitat i els nostres problemes fossin el
centre de la vida. La resurrecció de Crist no és cosa
del passat; comporta una força de vida que ha
penetrat el món. És una força imparable. En un camp
arrasat hi torna a aparèixer la vida, tossuda i
invencible. Cada dia en el món reneix la bellesa”.
BONA PASQUA!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés

L’ACTUALITAT DE LA PASQUA

Suplement del Full

CAMINS
D’EVANGELI

FIGUERES - UNITAT PASTORAL DE LA SANTA CREU:
Parròquies de Sant Pere, Immaculada i Sant Pau, Sagrada Família, Bon Pastor i Poble Nou

Pensament de la setmana

“No és el temps del temor, sinó de l’amor.
Perquè un Déu ha mort per salvar-nos

i conquerir el nostre amor”.
Sant Alfons Maria de Ligori

La Paraula del diumenge
DIUMENGE DE PASQUA

“Ja que heu ressuscitat amb el
Crist, estimeu allò que és de

dalt, no allò que és de la terra”.
(De la carta als Colossencs)

“Fins aquell moment encara no
havien entès que, segons les
Escriptures, Jesús havia de

ressuscitar d’entre els morts”.
(De l’evangeli segons sant Joan)

Testimoni de la setmana

SEQÜÈNCIA DE LA PASQUA
“Els cristians immolin un càntic
triomfal / a la Víctima pasqual. /
Morint l’Anyell, la guarda de les
ovelles redimia. / El Just els peca-
dors amb Déu reconcilia. / Lluitaren
Vida i Mort / en lluita sense mida. / El Rei de vida,
mort, / ja regna amb nova vida.

Digueu-nos, oh Maria, / què heu vist en el camí? / -
La tomba que va obrir / el Crist quan ressorgia / i el
Crist que revivia / amb glòria sense fi.

Els àngels sense dol, / les benes i el llençol. / El
Crist en qui jo espero, / el Crist ressuscità; / camí de
Galilea, / ell us precedirà.

Jesús ressuscitat, / sou, d’entre els morts, Senyor,/
Monarca vencedor; / tingueu-nos pietat”.



PASQUA

Aquest dissabte celebrem la Vetlla Pasqual unifica-
da, a les 20 h, a l’església de la Immaculada. I el
diumenge de Pasqua, les misses habituals dels diu-
menges i festius a les parròquies.

RESULTAT DE LA COL·LECTA PEL SEMINARI

A la col·lecta a favor del Seminari s’han recollit les
següents quantitats:

Sant Pere: 1.240 €; Immaculada: 725 €

Bon Pastor: 202’80 €; Poble Nou: 390 €

Sagrada Família: 725’50 €

INGRÉS AL CATECUMENAT

A la missa de les 11 de la parròquia de la
Immaculada de diumenge vinent, II de Pasqua, es
farà l’ingrés al Catecumenat d’uns joves adults
que es preparen per a rebre el Baptisme i els
altres sagraments de la Iniciació Cristiana
(Eucaristia i Confirmació). Aquest ritu se sol fer a
la Catedral de Girona però a causa de la
pandèmia aquesta vegada es fa a les parròquies
on es preparen els catecúmens. Està previst que
rebin els sagraments pel setembre, a la Catedral,
si la situació ho permet.

MEGAFONIA DEL TEMPLE DE SANT PERE

La millora del so a l’església de Sant Pere és nota-
ble amb la instal·lació d’una nova columna altaveu
que suposa una despesa important, de 3.500 €,
amb la finalitat que arribi millor la proclamació de la
Paraula de Déu i de la litúrgia cristiana. Per aquest
motiu farem una col·lecta especial a les misses de
la parròquia de Sant Pere el cap de setmana dels
dies 17-18 d’abril.

CÀRITAS EN TEMPS DE PANDÈMIA

Càritas de l’Alt Empordà Interior està duplicant els
seus esforços per fer front a la greu situació provo-
cada per la pandèmia, amb l’augment de persones
i famílies que s’han vist obligades a entrar en el cir-
cuit de l’ajuda social.

Càritas agraeix de cor l’ajuda i el suport rebut fins ara
i necessita seguir comptant amb la nostra col·labo-
ració. Es fa una crida per demanar voluntariat d’edats
que no siguin de risc per col·laborar en els diferents
programes que es realitzen. Un d’ells és el de l’atenció
a la Gent Gran, ja sigui per fer trucades a persones
que estan soles i necessiten companyia, ja sigui per
fer acompanyament presencial en lamesura que sigui
possible. Per a oferir-se i informar-se es pot trucar al
676 793 604. Gràcies!

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

ORDRE I MANUSCRITS DELS EVANGELIS

L’ordre tradicional dels evangelis, Mateu-Marc-
Lluc-Joan, ja es troba en el Cànon de Muratori (any
170), i en la immensa majoria dels manuscrits més
antics.

Però el Còdex de Beza i la Vetus Llatina tenen
aquest ordre: Mateu-Joan-Lluc-Marc, posant al
davant els dos Apòstols i després els dos dei-
xebles dels Apòstols.

Podem llegir el text evangèlic en 1.500 manuscrits,
dels quals el Vaticà i el Sinaïtic són del segle IV. Però
alguns papirs trobats més recentment són del segle
III i II i fins del segle I. Els més cèlebres són:
Bodmer, de l’any 200, té 154 pàgines i conté bona
part de l’Evangeli de Joan; Barcelona (ss.II-III) dos
petits fragments de Mateu; Rylands, de l’any 125,
conté un fragment de Joan; 7Q5, trobat a Qumran,
de l’any 50, amb un fragment de Marc.

MOVIMENT PARROQUIAL

DEFUNCIÓ
Dia 23 de març:
Carmen Blánquez Molina, de 54 anys.

-----------------

TESTIGOS DE JESÚS RESUCITADO
“Acercarnos a Jesús resucitado es experimentar
la vida para, como Él, testimoniarla a toda persona
humana que encontremos en nuestra existencia.
No dejar la oportunidad de ofrecer al mundo esta
fuerza arrolladora que brota de nuestra fe en el
que ha vuelto a la vida. Ser profetas de la fraterni-
dad del amor con la amistad sincera hacia
nuestros vecinos. Hacernos cercanos y presentes
ante los signos de muerte en los cuerpos de los
que sufren, rompiendo cualquier frontera injusta y
comunicando nuestra convicción de sabernos
todos hijos e hijas de Dios, que aman y acogen,
que comparten tristezas y alegrias y que esperan
porque han visto al que es la Vida. Seamos hoy,
como los Apóstoles en su tiempo, testigos de
Jesús Resucitado”. J.T.


