
Fa dos mil anys,  que la llum de la vida nova va sortir del sepulcre. Avui, els cristians d’arreu del món, procla-

mem que Crist ha ressuscitat, que ha passat de mort a vida. Aquesta llum, fins el dia d’avui, ha omplert el cel 

i la terra. Avui és el dia de PASQUA. La paraula Pasqua vol dir pas, passar d’una situació a una altra. En la 

vetlla del dissabte hem llegit com el poble d’Israel viu la Pasqua, com ells passen de l’esclavitud d’Egipte a la 

llibertat. Ta bé a l’Evangeli hem proclamat que Jesús ha ressuscitat, que Jesús és viu. Aquesta és la Pasqua de 

Jesús: passar de la mort a la vida. 

Tots nosaltres, gràcies al Baptisme, entrem a formar part de la família i de la mateixa vida de Déu. El Baptis-

me ens converteix en fills de Déu. En la vida de cada dia sovint passem per moments de tristesa, de descon-

cert, de dificultats, moments en què no sabem gaire com reaccionar o afrontar les coses. Són moments fos-

cos, moments de nit i de tenebra. En aquests moments, més que mai, hem de deixar que brilli la llum de la 

Pasqua en la nostra vida. Viure la Pasqua vol dir ser capaços de passar del desànim i de la por a sentir-nos 

acompanyats per Jesús ressuscitat. Viure ressuscitats vol dir afrontar les dificultats de la vida amb esperit de 

victòria, perquè la derrota, la por, i la mateixa mort han estat destruïts per Jesús. La Pasqua, avui i aquí per 

nosaltres, és fer el pas, passar, de la por a la certesa de la presència i companyia del Jesús ressuscitat.   

En l’Evangeli que llegim el matí de Pasqua hi trobem l’actitud i la reacció diferent de tres persones davant 

la mateixa realitat de no trobar el cos de Jesús enterrat. Tots tres van al sepulcre. Primer MARIA: atabalada i 

precipitada, reacciona pensant que s’han endut el cos de Jesús, pensa que ha estat   un frau. En segon lloc, hi 

arriba PERE: veu coses estranyes, però no en treu conclusions, no sap què pensar. Finalment hi arriba EL 

DEIXEBLE QUE JESÚS ESTIMAVA: veu el mateix que Maria  i Pere, però arriba a la conclusió que Jesús ha 

ressuscitat. Aquest deixeble fa el salt al misteri de la fe. La Pasqua, la resurrecció de Jesús, és, per damunt de 

tot, qüestió de fe, que sols la podem acceptar amb els ulls del cor i de la fe. 

Els deixebles de Jesús, tot i ser testimonis de la resurrecció, tingueren dificultats a l’hora d’acceptar la nova 

presència de Jesús ressuscitat entre ells. És que encara no havien entès les escriptures, encara no havien 

après a mirar les coses amb els ulls de Jesús. Aquesta també pot ser la nostra tasca en aquest temps de Pas-

qua: mirar les coses amb els ulls de la fe, amb els ulls del cor. 

PASQUA “A”: 9 d’Abril 2023 



9 d’abril de 2023 

PASQUA: TRAVESSEU LA NIT 
 

Queda't aquí. Travessa la nit. 

Deixa que brolli el plor, i que les llàgrimes facin el seu camí solcant el teu rostre. 

Digues el que et fa mal, el que fa que et sentis insegur, i sol. 

Balboteja el desig que s'aparti aquest mal trago; 

però entrega't, fràgil, al que vingui, a la realitat, a allò que va esdevenint. 

Queda't. Encara que sentis que no hi ha terreny ferm sota els teus peus. 

Vigila, fes camí. 

Encara que sembli que no hi ha final; camina. 

Deixa't sostenir per les mirades dels qui també pateixen i segueixen; 

pel qui t'ajuda a portar el pes que et fa caure; 

per Aquell qui et manté en la certesa que continuarà havent-hi terra ferma al següent pas, 

encara que no la vegis. 

Roman, no et rendeixis. Travessa. 

Jo estic amb tu. 

La Vida té l'última paraula, i un dia, després de la pedra,  

experimentaràs que ets i vius en la LLUM. 

Sigues constant, vulnerabilitat nua, estén les teves palmes i CONFIA... 
 

Valle Chias, rjm   https://pastoralsj.org/ 

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

a cada època. Pot tenir a veure amb l'amor, amb la salut, amb la feina, els 

diners, els amics, la família, les aficions… Tot i que cal distingir, entre 

aquestes bones notícies que t'alegren el dia, i aquelles altres que et canvien 

la vida. D'aquestes últimes n'hi ha poques, però quan arriben ho trasto-

quen tot. Desencadenen explosions de joia, d'alguna manera et fan res-

plendir, cridar, riure i encomanar alegria. Doncs això celebrem en la Pas-

qua. Unes quantes d'aquestes bones notícies, contingudes després del crit: 

«HA RESSUSCITAT!” 

MISSA FAMILIAR: Dissabte, 15 d'abril,  
a Santa Maria dels Turers a 2/4 de 7 de la tarda (18,30h) 

Durant la celebració de la missa  els nens i les nenes  

que faran la primera comunió (i tots els qui ho desitgin)  
es prepararan pel sagrament del perdó  

i rebran l'abraçada de l'amor de Déu.  

BONA PASQUA DE RESURRECCIÓ! 



 

 

 Telèfon parròquia: 972 57 04 95        E mail:  smturers@gmail.com            http://www.parroquiesbanyoles.org  

En les misses del  10 al 16 d’abril de 2023  pregarem per: 
                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

Dilluns 8  v Tots els difunts   7 t. Ànimes 

Dimarts 8  v Hna. Julita Gil F.S.J., Butiñana 7 t Ànimes 

Dimecres 8  v Oller—Ametler; Joan Pujol 7 t. Ànimes  

Dijous  8  v Comunitat Parroquial 7 t Ànimes 

Divendres    8 v. Difunts del mes de març 7 t.  Difunts del mes de març 

Dissabte 8 v 
Jaume Castany Oriol (Aniv.);Dolors Costa; 

 Jaume Tarradas i Dolors Bosch;  
Pepita Castany i difunts de la família;  

7 t.   Miquel Martos Lendinez 

Diumenge  

 

10 m. 
Intenció Particular;  Carme Arnau;  

Gaietana Arús i Teresa Llobera;  
11 m. 

 
Montserrat Casals  

12 Joan Grau 

8 v. Comunitat Parroquial  

DILLUNS: al despatx parroquial de Santa Maria, a 2/4 de 9 del 

vespre, trobada del grup d’ESTUDI D’EVANGELI. 

DIMECRES: a la Parròquia de Sant Pere, de 6 a 7 de la tarda: 

Vetlla de pregària amb exposició del Santíssim. 

DIVENDRES: a Sant Pere a les 7 de la tarda i a Santa Maria a 

les 8 del vespre, Missa tot pregant per aquelles persones de les 

nostres parròquies que han mort durant el passat mes de març. 

DISSABTE: a Santa Maria dels Turers, a 2/4 de 7 de la tarda: 

MISSA FAMILIAR. 

HAN MORT I HEM PREGAT PER 
Maria Viñas Vilà, de 107 anys 
Maria Àngels Brugada Andreu, de 66 anys 
Francesca Sans Comas, de 88 anys  
Ferriol Masó Callís, de 89 anys 
Francesca Sans Comas, de 88 anys 

PREGÀRIA DEL DIA DE PASQUA 

Jesús, Senyor de la Vida, avui ens anuncies la millor de totes les notícies:  

tu has ressuscitat, i nosaltres i tot l'univers hem ressuscitat amb tu. 

Sembla que ens costi més de creure les bones notícies que les dolentes.  

Per això et demanem que ens omplis el cor amb la mateixa alegria encomanadissa 

amb què vas omplir aquelles dones que, encara de nit, anaven al sepulcre.  

Fes-nos córrer cap a tu, Senyor Jesús, amb el mateix anhel  

amb què corrien Pere i el deixeble estimat. 

Obre'ns la mirada interior del cor per creure i anunciar amb la vida  

que ets viu i ofereixes vida i esperança a tots els teus germans,  

els homes i dones d'avui i de sempre. 

Que la teva presència allunyi de nosaltres les pors, pessimismes i desenganys. 

Que el foc nou i el ciri pasqual que hem encès la nit de Pasqua siguin signe  

de la teva llum que mai no s'apaga,  

i de la fe que tots plegats hem renovat el dia de Pasqua. 

Fes de la teva Església una comunitat de testimonis d'il·lusió renovada  

i d'esperança en el món nou que la teva resurrecció ha inaugurat . 
(“La missa de cada dia”, abril 2023) 


