
Crist Ressuscitat, d’un retaule de la Catedral de València 

 

DIUMENGE DE PASQUA: 4 d’abril de 2021 

“Ha ressuscitat, no és aquí” és el gran missatge del dia d’avui. Jesús ha ressuscitat. La resurrecció 

és quelcom real, que ha passat amb Jesús. No és tracta d’un fet que sogui fruit de la imaginació dels 

seus amics. La resurrecció no és un simple retorn a la vida anterior que tenia a la terra. Jesús no re-

torna a la vida biològica  que nosaltres coneixem.  La resurrecció de Jesús no és pas com la de Llàt-

zer, o la filla de Jaire o el jove de Naim, que després tronaren a morir.  La resurrecció de Jesús vol 

dir que Jesús entra definitivament a la vida de Déu: una vida nova, on la mort ja no té cap poder 

sobre d’Ell. Jesús ressuscitat es presenta als seus deixebles ple de vida, encara que no el reconeguin 

a primera vista; està en mig d’ells però no el poder retenir; és algú real i concret però no poden con-

viure amb Ell com feien abans de la mort de Jesús.  

Pels primers cristians la resurrecció de Jesús és una actuació de Déu. Déu rescata a Jesús de la 

mort per introduir-lo a la plenitud de la vida. Jesús havia mort cridant : “Déu meu, Déu meu, per 

què m’heu abandonat?”. I al morir, Jesús es troba amb el seu Pare, que l’acull amb un amor im-

mens, impedint que la seva vida quedés destruïda. En el mateix moment de la mort de Jesús, Déu 

intervé per regalar-li la seva pròpia vida: la mateixa vida de Déu que no té acabament. A on tot s’a-

caba, humanament per Jesús, Déu  hi comença quelcom radicalment nou. On tot sembla que s’en-

fonsava sense remei en l’absurd de la mort, Déu comença una nova creació.   

Aquests Jesús ressuscitat ens ofereix a tots nosaltres poder participar de la seva mateix vida. I 

mentre fem camí Jesús, ressuscitat i ple de vida, ens acompanya a tots nosaltres. I ens acompanya 

també amb la seva presència, amb la mateixa presència que els apòstols van descobrint després de 

la Pasqua. Jesús ens acompanya, sobre tot quan repetim el gest seu, de partir del pa com va fer en 

aquell sopar de comiat, el Dijous Sant. La joia de la pasqua rau en això: Jesús ressuscitat és viu, està 

amb nosaltres i sempre ens acompanya. Jesús ressuscitat ens obre el camí que porta a la vida de ve-

ritat: la mateixa vida de Déu, i per sempre. 



4 d’Abril de 2021 

Nicolàs Borràs (1530-1610) Museu, València 

QUÈ CELEBREM A LA PASQUA? 
La Pasqua és la festa més important per als cristians. Celebra 
la Resurrecció de Crist, la seva victòria sobre la mort, que és 
l’element fonamental de  la fe cristiana. És la festa cristiana 
més antiga i la festa central de tot l'any litúrgic. 

La celebració de la festa de Pasqua és una oportunitat per als 
cristians de renovar la seva professió de fe baptismal. El ciri  
pasqual, símbol de la presència de Crist, s’encén i brillarà des 
del diumenge de Pasqua fins a la Pentecosta durant totes les 
celebracions.. 

La Resurrecció de Crist és el compliment de les promeses fe-
tes per Déu al seu poble. Per això, la festa de Pasqua, celebra-
da amb una missa solemne, és el moment més important de 
tot el calendari litúrgic cristià. Aquest dia d’alegria es ressalta 
a les esglésies pel color blanc, símbol de joia i de llum. 

"Per què cerqueu entre els morts aquell que viu? No és aquí, 
ha ressuscitat". (Lluc 24) 

Els evangelis expliquen els fets del diumenge al matí després 
de la mort de Jesús, quan els deixebles de Jesús (els apòstols i 
les dones santes) van trobar la tomba buida. També expliquen 
que Jesús se’ls va aparèixer moltes vegades en diverses cir-
cumstàncies durant 40 dies fins a una última aparició, quan el 
van veure pujar cap al cel.  

PREGÀRIA DE PASQUA 
Qui ens ho havia de dir: el que tenies preparat supera totes les nostres expectatives!  
Voldríem un salvador per als nostres petits problemes,   
un metge que ens guareixi de les malalties,   
un benefactor que ens doni menjar,  un profeta que ens animi a seguir endavant,  
un savi que ens tregui dels nostres embolics, un amic que no ens deixi mai sols.  
Però Tu, Senyor, ens has donat molt més que tot això.  
Ens has obert les portes del teu cor,  
perquè penetrem en la intimitat de la teva vida amb el Pare.  
No ens podem imaginar la magnitud de la vocació a la qual ens has cridat.  
Ens quedem en els detalls sense veure l'amplitud del teu pla de salvació.  
Que n'ets de gran, Senyor! Quin amor tan immens ens tens!  Gràcies per donar la vida 
per nosaltres  i obrir-nos les portes d'una vida nova molt més gran que qualsevol dels nostres somnis.   
Crist ha ressuscitat! Al·leluia!   Aquesta és la nostra fe i la nostra esperança. 

(“La missa de cada dia“ abril 2021) 
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En les misses del 5 al 11 d’abril de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

QUAN NO TOQUEN LES CAMPANES 
El dimecres, dia 24 de març, les campanes varen comen-
çar a fer tocs fora d’hora. Es va avisar el tècnic que  a pri-
mera vista li va semblar que s’havia desprogramat la 
centraleta, però calia una observació més a fons al taller. 
D’aquesta observació en va emetre aquest informe: 
“Després d'una visita efectuada pel nostre servei tècnic, s'ha 
detectat que està feta malbé la Central de comandament de les 
campanes. A més de ser antiga, no es possible trobar peces de 
recanvi.  Proposem el canvi per una Central nova. Rellotge 
Patró i Programador (4 Campanes). Central de comandament, 
sonoritat d'hores, mitges i quarts sobre 4 campanes, capacitat 
estàndard 6 relés, programació de les festes, missa difunts, ca-
lefacció, il·luminació, etc. Mod. Rifer OP-4. 1.600,00;  Antena 
de ràdio France Inter (Europa únicament). 250,00; Muntatge, 
connexió i mà d'obra operari. 130,00; SUMA 1.980,00 € 21% 
IVA 415,80 € TOTAL PRESSUPOST . . . 2.395,80 € “ 
Donat que el servei del Rellotge no és exclusiu de la par-
ròquia sinó que afecta a tota la ciutat, s’intentarà que 
l’administració hi col·labori  per tal de poder tenir ben 
aviat de nou les campanes en funcionament. 
Cal dir que la centraleta que s’ha espatllat deu haver es-
tat funcionant uns vint-i-cinc anys.  

HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

Lluís Palmada Gusó, de 90 anys 
Rosa Morata Canals, de 84 anys 
Pilar Carles Angelats, de 89 anys 
Pere Casadevall Surroca, de 92 anys 

Dilluns 8 v Mn. Ramon Oller (Aniv.): Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Comunitat Parroquial  7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Carme Pallarès; Antoni Hostench  7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Tots els difunts 7 t. Teresa Padrés Saballs (Aniv.) 

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

Dissabte 8 v 
Jesús Güell; Josep Duran Torrent; Salvador Pal-

mada Busquets; Jaume Castany Oriol (Aniv.) 
 7 t. 

Jaume Rustullet (Aniv.); Famí-
lia Costabella Surroca 

Diumenge  

10 m. Intenció Particular;  Dolors Trias 

Comunitat Parroquial  11 m 12 
Int. Particular; Maria Gifra Falgueras;  

Raquel Coll i Lluís Geli Casadevall 

8 v. Comunitat Parroquial  

Divendres:  En la Missa vespertina, a Santa Maria a les 8 
del vespre, pregarem per totes aquelles persones que ens 
han deixat al llarg del mes de Març. 


