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Suplement del Full Parroquial de les parròquies de
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ESCLETXES
Benvolguts i benvolgudes, sóc plenament conscient que us escric aquest 
missatge de Pasqua en moments molt difícils. Però crec que és, justament en 
aquests moments, quan més falta fa una paraula d’ànims i d’esperança, però 
no en el sentit del món, sinó una paraula d’ànim que ve del Crist. Perquè el 
fet que l’Església estigui plena o buida, no canvia res en el fet que, avui, és 
Pasqua! Sí. Avui celebrem la festa de totes les festes. La resurrecció de 
Jesús. Resurrecció sense eufemismes, perquè això és el que creiem. Això és 
el que ens diuen dos homes a qui els va costar molt de creure. D’una banda, 
Pere ens ho diu a la primera lectura: «Coneixeu la història de Jesús? –ens 
diu– Déu el ressuscità el tercer dia!». I, tant que sí. I ens ho dirà Sant Pau a la 
segona lectura: «Vosaltres ressuscitareu amb el Crist!».
Nosaltres, com Pere i Pau, a vegades també ens ha costat creure. Per això, 
davant d’aquesta Pasqua ens hem de preguntar: I nosaltres? Farem com ells 
i ho direm? Predicarem realment la resurrecció? O continuarem dient amb 
veu petita, en un món tan racional: «Bé, quan diem resurrecció volem dir que 
de fet...» No! Volem dir resurrecció. Amb tot el que implica! I ens diran: 
volem proves! I els direm: «Voleu proves de la resurrecció? No n’hi ha!» I 
aquesta és la genialitat de Déu. La prova és la d’aquella bona dona, Magda-
lena, menystinguda per molts i a qui Déu havia canviat la seva vida. I després, 
el testimoni d’aquells pobres pescadors que tenien por, gent sense estudi, 
gent que potser no eren tinguda en compte... Però, durant tot aquell temps 
de seguiment de Jesús s’havien preparat per aquell moment. El moment de la 
descoberta del Crist, que comença en aquell matí de Pasqua. I per això, 
l’evangeli ens mostra aquesta resurrecció com un nou naixement i ens diu: 
«El primer dia de la setmana... de bon matí... Quan encara era fosc... Quan 
començava a clarejar...». És a dir, al començament de tot, en la nova 
creació, en una tomba que esdevé matriu, pel naixement del ressuscitat! 
Com ho serà aquest matí que s’acosta quan acabarem el nostre confinament 
i sortirem temorosos a fora per saludar de nou a tots aquells que només 
podíem trucar. Quan sortirem temorosos i anirem a celebrar de nou l’euca-
ristia. Ens cal tenir fe! Una fe en què Déu continua acompanyant la huma-
nitat, però sobretot una fe en la resurrecció. Una resurrecció que no es pot 
creure per proves evidents, ni per arguments o demostracions, sinó que 
passa per un cor ple d’amor. La resurrecció arriba a la primavera perquè 
Déu vol que sigui, també, primavera en el cor de tots els cristians.
Sí. Primavera fins i tot en moment de confinament. Primavera perquè sentim 
que alguna cosa nova està naixent, que tenim ganes, no només d’un món 
nou, sinó també d’una església nova. Sí, germans, d’això es tracta avui! 
D’obrir els nostres cors i de deixar-hi entrar la força del ressuscitat, de 
deixar de voler raonar-ho tot i viure segons l’amor de Déu. De deixar que 
l’aire de primavera entri de nou a les nostres comunitats i fer que el nostre 
rostre no sigui la d’un grup humà que marxa feixuc cap a un sepulcre, sinó la 
d’una comunitat que corre tornant d’un sepulcre buit per anunciar a tota la 
humanitat que el Crist ha ressuscitat! Perquè Déu és present en el nostre 
món, el que ens cal és canviar la mirada per descobrir-lo de nou! Crist ha 
ressuscitat, nosaltres en som testimonis. BONA PASQUA! 

LECTURES DEL DIA

· Lectura primera
Ac 10, 34a. 37- 43                                       

Després d’haver ressuscitat 
d’entre els morts,              

nosaltres hem menjat                    
i hem begut amb ell

· Salm responsorial
Sl 117

R.  Avui és el dia en què ha 
obrat el Senyor, alegrem-nos          

i celebrem-lo

· Lectura segona
Col 3, 1- 4

Cerqueu allò que és de dalt,      
on hi ha el Crist

·  Vers abans de l’evangeli
1Co 5, 7b-8a

Crist, el nostre anyell pasqual, 
ha estat immolat: celebrem en 
el Senyor la festa de Pasqua

· Evangeli
Jn 20, 1- 9

Havia de ressuscitar             
d’entre els morts

SANTORAL

Sant Damià                             
Sant Juli I, papa                       

Santa Teresa dels Andes

INTENCIONS DE MISSA

- Difunts:
Jaume Puig Rifà                     

Jaume Salbanyà Filbà

- Agraïment:
A les empreses 

d’infraestructures                       
de telecomunicacions



QUARESMA I SETMANA SANTA EN TEMPS DE CONFINAMENT
D’esquerra a dreta, i de dalt a baix: 1-2: A finals del mes de març, els Frares Caputxins van beneir la vila d’Arenys 
de Mar amb motiu de la pandèmia del coronavirus. 3-5: Palmes i palmons de tot tipus pel Diumenge de Rams 
d’enguany. 6: Celebració del Rams de la Comunitat Caputxina. 7. Dijous Sant: Monument dels Frares Caputxins. 
8: Dijous Sant: Monument al Santíssim Sagrament de la Parròquia de Sant Martí d’Arenys de Munt.
9-10: Fragments dels vídeos dels Via Crucis 2020 de les nostres parròquies. 11-12: Divendres Sant als Caputxins.

Intencions de la setmana
Dilluns 13: Manuel Avilés Dueñas.
Dimarts 14: Família Badia-March.
Dimecres 15: Carme i Pepita Tàpias Xamaní.
Dijous 16:  Andreu Guri i Sala.

Divendres 17:
Pels difunts de coronavirus de les nostres parròquies.
Dissabte 18: Jaume Armisén Miguel.
Jaume Calafell Cruañas.  Antoni Cadellans Horta.
Diumenge 19: Àngel Ejarque.


