
Celebrar la Pasqua és celebrar la vida. Així ho cantem durant la Vetlla Pasqual. Avui celebrem la 

vida, descoberta en Jesús. Els símbols centrals de la Pasqua són el foc i l’aigua (elements ben accen-

tuats durant la vetlla Pasqual). De fet, el misteri cristià és un misteri de llum. Aquesta llum, que 

l’estrella de Betlem n’anunciava el seu naixement, brilla entre nosaltres amb una claror creixent. Les 

tenebres del Gòlgota (del Divendres Sant) no l’han pas pogut ofegar. La llum continua amb nosal-

tres.  Les candeles que enceníem en la vetlla de la nit proclamaven el triomf de la llum per damunt 

de les tenebres. És aquesta la raó  per la qual en el Baptisme s’entrega al nou batejat un ciri encès 

del ciri Pasqual que representa al Crist ressuscitat. 

La Pasqua és celebrar que Jesús ha arribat al terme de la seva plenitud. “Jesús és viu” és l’afirmació  

central de la festa d’avui. Com es pot arribar al convenciment   que Jesús és viu? No hi arribarem 

pas pel simple raonament, ni tampoc tocant i palpant, i menys per pura deducció lògica. Només ar-

ribarem a descobrir que Jesús és viu a través de la Fe. La resurrecció no la podem constatar pels sen-

tits, ja que ens movem en una altra dimensió. Creure en la resurrecció de Jesús exigeix haver passat 

de mort a vida. Per això avui recordem el nostre Baptismes. Perquè és gràcies el Baptisme que ens 

podem incorporar a la vida de Jesús. Jesús va morir al que era caduc i va néixer a la vida divina. I si 

ho pensem una  mica. El Baptisme ens porta a morir allò que és caduc, a l’egoisme, per néixer, com 

Jesús, a una vida nova. El Baptisme significa aquesta vida divina present en nosaltres. Només podem 

celebrar la resurrecció de Crist si en la nostra vida la llum portada per Jesús ha vençut les tenebres 

de les nostres faltes i pecats.  

Sant Pau diu als  cristians de Colosses: “Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, 

cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, no 

allò que és de la terra.”. Estimar i cercar allò que és de dalt, és la tasca que ens posa Jesús aquest dia 

de Pasqua. 

Avui, demanem-li a Jesús  que ens concedeixi poder prendre part a la llum de la seva resurrecció.  

DIUMENGE 5 de PASQUA“C” : 17 d’abril 2022 

Monte Sant'Angelo, Gargano. Itàlia  

http://www.storia-riferimenti.org/medioevo/italia/monteangelo.htm


17 d’ abril de 2022 

BONA PASQUA ! 

PREGÓ DE PASQUA 
 

CRIST HA RESSUSCITAT, CRIST VIU ENTRE NOSALTRES, 
CRIST HA RESSUSCITAT, AL·LELUIA, AL·LELUIA!!! 

Era veritat… No ens enganyava… Es tractava de fer passos… de viure el Pas,  
La Pasqua, la seva Pasqua… No era un joc. 

Era veritat… Quan tot sembla perdut, arruïnat, traït, dispers…  
aleshores Déu treu força del feble i transforma la realitat, mou les roques del sepulcre, 

converteix el nostre dol en dansa. 
Era veritat… Els poderosos i els que buscaven burlar-se d’Ell, 

segueixen sense poder contemplar-lo, sense descobrir-lo ressuscitat, segueixen sense veure. 
Els que estimen, els que estimen molt, de seguida el reconeixen. 

La manera pot ser molt diferent: pronunciarà el teu nom, veuràs les benes a terra, 
descobriràs un buit que parla d’Ell, tocaràs ferides… No importa la manera.  

Importa que el veuràs i el reconeixeràs com a Senyor de la teva vida. 
Era veritat… Ha ressuscitat. La foscor i la mort no tenen l’última paraula,  

encara que de vegades ho sembli… encara que s’hagi d’esperar de vegades tant…  
encara que faci mal… encara que costi tant de vegades. 

Era veritat… El desert, la prova i la temptació continuaran existint…  no acaben  
amb la quaresma… conviuen amb el nostre creixement, no hi ha cap altra manera humana!  

Allò que ens enreda, empresona, confon, dispersa, entristeix …  
forma part del camí a la Pasqua.  

I ara, amb tu, Jesús Ressuscitat, el desert té més bellesa, la prova més sentit,  
el dubte més veritat, la Creu més vida.  

Perquè Tu hi ets. Perquè el Pare continua pronunciant el nostre nom:  
Vós sou el meu fill, la meva filla molt estimada. 

Era veritat… Has ressuscitat, Jesús Amic. Jesús Mestre.  
Jesús, el Crist, el Fill de Déu viu.  

Tan proper, tan humà, tan diví. Has ressuscitat. Què seria de nosaltres sense tu? 
Què seria l’Església sense el teu Esperit? Què seria la meva vida sense la teva presència? 

Era veritat…Envia’m. Envia’ns.  
Que hi ha molta mort i molta desesperança i solitud per fora. 

Era veritat… 
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ROSARI AL REMEI: Cada diumenge a les cinc 
de la tarda. 
Primeres comunions:  A Santa Maria dels Tu-
rers, dissabte 30 d’abril i diumenge primer de 
maig.  

En les misses del 18 al  24 d’abril de 2022   pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

HAN  CELEBRAT EL SEU CASAMENT 
Joan  Ignasi Torredemer Rodés  amb 
Pierina G. Ruiz Jiménez 
 

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 

Ramon Expósito González, de 55 anys 
Carme Casadevall Teixidó, de 92 anys 

Dilluns 8 v En acció de gràcies; Engràcia Estruch Casamitjana;     7 t. Josep Coll Estany 

Dimarts 8 v Francesc Quera i Mercè Oliveras 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dijous 8 v Família Butiñà 7 t. Ànimes 

Divendres  8 v Joan Pujol Serrat   7 t.  Ànimes 

Dissabte 8 v 
Intenció de Valeri Pamele Cristobal, Família Montaño 

Morales Huaman; Jordi Noguer Surroca 
 7 t. Martí Ros Pujol 

Diumenge  

10 m.  Intenció Particular;  Gna. Assumpció;   

11 m. 
Pere Pagès i Jovita Heras 

 12 
Isabel Duran Ferrer; Narcís Font Soler (Aniv.) i família; 

Ferran Veciana 

8 v. Comunitat Parroquial  

BONES  NOTÍCIES 
Quina és la millor notícia que podem rebre? Depèn del 

que ens toqui viure en cada època. Pot tenir relació amb 

l'amor, amb la salut, amb el treball, els diners, els 

amics, la família, les aficions… Encara que cal distingir, 

entre aquestes bones notícies que t'alegren el dia, i 

aquestes altres que et canvien la vida. D'aquestes últi-

mes n’hi ha poques, però quan arriben ho trastoquen 

tot. Desencadenen explosions de goig, d'alguna manera 

et fan resplendir, cridar, riure i contagiar alegria. Per-

què això celebrem per Pasqua. Unes quantes d'aquestes 

bones notícies, contingudes després del crit: «Ha res-

suscitat»   
https://pastoralsj.org/creer/2806-buenas-noticias 

Imatge de  S. Jordi , Procedent  d'Etiòpia  

PREGÀRIA PEL DIA DE PASQUA 

De bon matí, quan encara és fosc... és el començament de tot. 
Tu ens esperes en l'alegria, perquè la mort ha estat vençuda per sempre. 
Temps de Pasqua per l'ànima. 
Gràcies, Senyor perquè sempre vens al nostre encontre i ens regales tendresa, pau, serenor,  
i una alegria inexplicable que omple de llum els racons més foscos de la nostra vida. 
Gràcies perquè la teva Resurrecció trenca els murs dels nostres tancaments,  
obre finestres a les nostres foscors, remou els sentiments aclaparats per pors i dubtes 
i ens mous a sortir, a córrer, a cantar i proclamar arreu el teu nom, el teu Amor. 
Gràcies, Senyor, perquè ens regales la teva presència i companyia. 
Que gaudim de cada pas, que assaborim el començar de cada dia i agraïm el regal de viure. 
Avui mirem amb tu la vida i cantem: Al·leluia! 
Perquè tu ets per sempre amb nosaltres.   (“La missa de cada dia”, abril 2022) 
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