
Els deixebles de Jesús havien estat testimonis de la mort del seu mestre a la creu. Això els havia 
trasbalsats i desorientat. Passar d’aquesta situació de fracàs i de derrota a la de joia i a la de victòria 
de la Pasqua  els deuria costar força. Acceptar que aquell que  havia mort a la creu havia ressuscitat 
no els fou fàcil i els costa creure-ho. Així ho mostren els relats evangèlics dels primers moments des-
prés de Pasqua:  recordem l’escena de Maria que confon a Jesús amb l’hortolà, els d’Emmaús que no 
el reconeixen tot  i fer camí amb ells, els dubtes de Tomàs que llegíem diumenge passat o l’Evangeli 
d’avui que prenen a Jesús per un fantasma. En l’Evangeli que hem escoltat el primer que Jesús res-
suscitat fa quan es troba amb els seus deixebles és desitjar-los-hi la PAU. La pau que cantaven els 
àngels allà a Betlem, la pau que han de portar els enviats de Jesús quan entrin per les cases, la pau 
que deixa Jesús el moment del seu comiat.  

Jesús proposa als seus deixebles que mirin els seus peus i les seves mans. Són els peus de Jesús 
que foren clavats a la creu però que abans havien passejat per Palestina  portant el perdó, la pau, la 
Bona Nova que Déu ens estima i que sempre ens acompanya. Mirar les mans que foren clavades a la 
creu, però que abans  aquestes mans han beneit, han curat, han donat consol i esperança: aquestes 
mans que havien tret el mal i la malaltia a moltes persones. Són aquests peus i aquestes mans que 
també nosaltres ens cal contemplar: mans i peus que ens recorden l’opció de vida que va fer Jesús.  
Peus i mans ferides que també ens ajudaran a nosaltres a encaixar el misteri de la creu en la nostra 
vida.  

I com ens trobem amb Jesús ressuscitat? L’experiència Pasqual dels deixebles ens ho recorda. Je-
sús surt al nostre encontre a través de les persones que ens envolten, quan llegim les escriptures i 
deixem que aquestes transformin el nostre cor, quan celebrem l’Eucaristia  i quan compartir amb els 
altres  i vivim la fe en Jesús, formant comunitat. Aquesta és la realitat pasqual viscuda pels primers 
seguidors de Jesús. Aquesta és la realitat que hem de viure junts. Som nosaltres els qui l’hem de fer 
realitat. I això només serà possible si vivim i manifestem l’amor que Jesús va viure i ens va ensenyar. 

 Que aquesta Eucaristia ens ajudi a obrir el nostre cor de bat a bat a Jesús de tal manera que Ell 
sempre es trobi bé amb nosaltres i que mai n’hagi de marxar.  
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¿BONES NOTÍCIES 
Quina és la millor notícia que podem rebre? Depèn del 

que ens toqui viure en cada època. Pot estar relacionat 

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

amics, la família, les aficions ... Tot i 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 il·luminar, cridar, riure i contagiar alegria. Doncs 

això celebrem per la Pasqua. Unes quantes d'aquestes 

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

suscitat» 

L’ALTRE VIRUS 
 

L'altre virus que també ens vol ensorrar! 
Si el Covid s'encomana ràpid ... més ràpid es contagia l'odi !! 
Del convençut «això ens canviarà com a societat» a la resignació 
d'una societat travessada per la crispació i el populisme. 
Del commovedor «d'aquesta en sortim units» a una escardada 
divisió altiva i tortuosa. 
Dels aplaudiments als crits. Dels vídeos motivadors als in-
sults per dotzenes. Del «resistiré» al «no ens mouran». 
Tot el que semblava l'arrel d'un nou impuls per a viure d'u-
na altra manera, mirar d'una altra manera, estar d'una altra 
manera... es va convertint i transformant en un huracà capaç 
d'arrossegar tot allò que troba al seu pas. 
De “el tots» a «el nosaltres i ells». Del «junts» al  «amb mi o contra el que és meu». 
El dolent estava arraconant el bo, i ara, quan el bo comença a aparèixer, ens entossudim a rescatar 
de nou el dolent. 
Jo no vull aquesta nova normalitat ni en pintura! 
Explicacions, sí. Justícia, també. Debat, el que faci falta. Reivindicacions, les necessàries. Però sen-
se donar-li una cossa a la prudència, a la moderació i a la responsabilitat, perquè llavors això es 
convertirà en un concurs per veure qui és el més insensat de tots. 
Jo no vull revenges, jo vull sensatesa. Tampoc vull venjança, vull seny. 
No ho llencem tot en un moment pel mateix balcó en el qual, no fa tant, ens emocionàvem pensant 
en sanitaris, malalts, morts i grans. 
Si els polítics no ens donen exemple, intentem ser nosaltres la lliçó dels polítics! 
Que Déu ens agafi confessats! 

Ignasi de Rey    https://pastoralsj.org/vivir/2734-el-otro-virus 
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En les misses del 19 al 25 d’abril de 2021 al  pregarem per: 

                                                   A Santa Maria                                                      A Sant  Pere 

 PREGUEM AMB L’EVANGELI 
Gràcies, Jesús, per atansar-te a nosaltres i mostrar-nos que ets viu.  

No ets un cadàver ni un fantasma,  

ets Algú que ens estima amb tal amor que ni la mort t'ha pogut separar dels teus amics. 

Quin missatge més esperançador! 

Supera la major de les nostres expectatives. 

Ens conformaríem amb viure molts anys, amb ser immortals i, en canvi, 

Tu ens has cridat a ser criatures eternes, per poder gaudir per sempre de la teva presència. 

Però no hem d'esperar a una altra vida per fruir d'aquest do.  

Avui vols compartir taula amb nosaltres, ens vols ensenyar les teves ferides, ens vols parlar, 

et vols fer present quan estem en comunitat. 

Jesús, ets viu per sempre i et vols revelar en el dolor del món, 

en la fam del nostre proïsme, en la necessitat de compartir la vida. 

Ensenya'ns a descobrir en el dia a dia que la teva resurrecció és real. 
(“La missa de cada dia” Abril 2021) 

HA REBUT EL BAPTISME 
Valentina Alexandra  Vera Rodrigueez  
 
HAN MORT I HEM PREGAT PER  
 
 

F. Montserrat Turon  Rabasseda de 92 anys 
Montserrat Grabolosa Domènech, de 89 anys 
 
 

Dilluns 8 v Tots els difunts 7 t. Ànimes 

Dimarts 8 v Amadeu Heras i Laura Geli 7 t. Ànimes 

Dimecres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes   

Dijous 8 v Ànimes 7 t. Ànimes 

Divendres 8 v Ànimes 7 t. Ànimes  

Dissabte 8 v 
Salvador Palmada Busquets;  

Jordi Noguer Surroca 
 7 t. Comunitat Parroquial 

Diumenge  

10 m. 
Intenció Particular;  Família Roca Trias; Jordi Gifra 

Turró; Quim Soler Mir; Pilar Viñas Reig 
Pere Pagès i Jovita Heras 11 m 

12 Rafel Moral Sánchez 

8 v. Comunitat Parroquial  

CATEQUESI PARROQUIAL 
A primers de març vàrem poder començar la cateque-
si  a les parròquies.  Si bé el costum d'anys enrere era 
fer les primeres comunions el dia primer de maig, 
aquest any les  haurem de retardar, com haguérem de 
fer l’any passat. Si la pandèmia ens ho permet les fa-
ran en començar el proper curs, per l’octubre.  
El que sí que es manté és la CONFIRMACIÓ  i serà el 
dia 14 de maig. Rebran la Confirmació una dotzena 
de nois i noies. Alguns ja l’havien d’haver rebut el 
curs passat, però la pandèmia ens ho va impedir. 
La PROFESSIÓ DE FE  serà a finals de maig, en la 
darrera missa familiar del curs de  Catequesi. 


