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Que tinguem una bona Pasqua 

DIUMENGE DE PASQUA: des de casa vencem la por obrim el cor. 

Vivim el Diumenge de Pasqua més estrany i inesperat, confinats a casa Avui no ens trobarem 
per compartir l’Eucaristia. Tanmateix estarem connectats si deixem que l’esperit ens mogui i 
restem ben oberts per sintonitzar amb Jesús ressuscitat. 
L’evangeli de la vetlla de Pasqua (Mt 28,1-10) Son les dones les que van al sepulcre, afronten 
les dificultats amb por i coratge, son les que escolten l’àngel que els diu: Deixeu de tenir por 
vosaltres, prou sé que buscàveu Jesús, el Crucificat. Nosaltres en aquests moments en que no 
paren de comptar morts o gent infectada per un virus diminut que ha qüestionat les nostres 
seguretats.  Jesús ressuscitat ens asserena. Si el sepulcre ens recorda la mort, la buidor del 
sepulcre ens diu que Jesús amb la seva mort ha destruït la nostra mort: no perquè no hàgim de 
morir, sinó perquè ha donat sentit al dolor i a la mort, un sentit de salvació i d’amor que ens 
posa en marxa. Cal que sortim de pressa del món de seguretats darrere el qual ens havíem 
parapetat, per anar a l’encontre de l’altre, com feu Jesús amb les dones. No tingueu por’, ens 
repeteix, aneu-vos-en d’aquest lloc de mort, ‘i anuncieu als meus germans’, Aneu on hi hagi 
gent oberta i cada una de les persones amb les quals contacteu en l’esperit, que «allà em 
veureu», sense moure-us de casa.               Mn. Pere-Lluís 

 

 PROPOSTES PER aquesta Pasqua des de CASA  
Dilluns 13. Dilluns de Pasqua. Aquest any els aplecs propis d’aquesta diada queden per fer, 
però de ben segur que mantindrem viu el record de santa Eugènia a Agullana i la romeria que 
feien els de Biure a La Salud ens convida a mantenir ferma l’esperança que “ens en sortirem” 
que “tot anirà bé”. 
 

 DES DEL CONFINAMENT 
Aquest any tot el món ha entrat a la Quaresma amb una situació molt crítica, complicada, 
desequilibrada en molts aspectes: Socialment, econòmicament, religiosament... 
Sembla quasi apocalíptic, difícil de creure, una epidèmia mai viscuda en les nostres vides.Com 
que som humans, ens fa por, angoixa, ens crea solitud, indefensió, ens fa poca cosa... 
Crec que la Terra ha dit prou veient l’egoisme de l’ésser humà. 
Intentem amb solidaritat, ajudar-nos entre tots i totes, seguint els consells dels científics i de 
tota la comunitat mèdica...i tota la gent que desinteressadament estant al servei del que més 
ho necessita. 
Consolant a la gent que pateix i a aquells que d’una manera que no sembla humana, no s’han 
pogut acomiadar dels seus éssers estimats, convertint el dolor en quelcom més colpidor. 
Hauríem d’intentar viure aquesta situació amb ESPERANÇA i CONFIANÇA amb qui millor ens pot 
ajudar: El Crist Interior.  
Ens pensem que està molt lluny i el tenim a dins nostre. És una llavor molt petita que l’hem de 
fer créixer amb Amor, és un misteri ,però és la paraula de Déu L’ABSOLUT. 
Seguim doncs el camí de Jesús a la Terra, passant pel camí de la creu, i arribarem a la 
Resurrecció. Molts ànims i endavant, seguim el seu exemple.    Maria Serra Matas 
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Fa unes setmanes ens van dir que ens havíem de quedar a casa. La raó la sabem tots, un virus 
nou contra el qual no tenim defenses i que he d’intentar que no es propagui. Fins aquí, tot be, 
serem obedients i intentarem adaptar el sofà a la forma del nostre cos. 
Però aquesta situació provoca avorriment, és una mena de dia de la marmota, cada dia igual, 
fins que de cop te’n recordes de que hi ha familiars, amics o coneguts amb els quals fa temps 
que no hi parles, que no en saps res i que estan tan fastiguejats i avorrits com tu. Aquest virus 
maligne que s’està enduent molt gent a tot el món també té la seva part positiva: ens permet 
fer una parada en la nostra vida habitual per poder recuperar el contacte amb persones que 
potser viuen a l’altra punta del planeta i que ara tenen temps per tu. 
Agafeu el mòbil, comenceu a repassar la llista de contactes i compartiu amb ells aquest 
confinament. Segur que es poden compartir idees i propostes i no ens n’adonarem i s’haurà 
acabat el confinament en un tres i no res. 

Joan Ramirez, Les Escaules 
 
Fa uns dies vivíem  en un món on gairebé tot estava controlat, tot tenia la seva raó d´ésser i 
totes les malalties excepte alguna excepció tenia el seu remei. 
De cop i volta, tot ha canviat i ens hem adonat que som molt vulnerables, ha vingut el COVID-
19, i ens ha fet veure que no tot es té sota control.  
La nostra vida i les nostres estructures han fet un gir de 180º davant un enèmic invisible, que 
és més fort que nosaltres, i que ens fa replantejar tota la vida tal com la coneixíem fins ara. 
Ningú és immune, ni invencible, l´armament de guerra no serveix, i cal que lluitem tots junts. 
Ens hem de mentalitzar, que res tornarà a ésser com abans però potser haurem après a ser 
més humils, més altruistes. Els nostres sanitaris i tota la gent que treballa per cuidar-nos i 
perquè no ens manqui res ens estan donant una lliçó i ensenyant que dins la cadena humana 
tots hi som necessaris. 
Ens en sortirem, lluitant plegats, quedant-nos a casa i amb l´ ajuda de Déu que no ens deixarà 
i ens donarà forces per seguir endavant ara i totes les vegades que faci falta.     

Margarita Bassach, Agullana 
 

 Viacrucis des de Roma 
Enguany el viacrucis que es retransmet des de Roma presidit pel papa Francesc ha posat la 
mirada en la creu viscuda des del mon de les presons. Catorze persones van meditar sobre la 
Passió de nostre Senyor Jesucrist, actualitzant-la en la seva pròpia vida. Entre elles figuren 
cinc persones detingudes, una família víctima d'un delicte d'homicidi, la filla d'un home 
condemnat a cadena perpètua, una educadora d'institucions penitenciàries, un jutge de 
vigilància penitenciària, la mare d'una persona detinguda, una catequista, un frare voluntari, 
un agent de policia penitenciària i un sacerdot que va ser acusat i ha estat absolt 
definitivament per la justícia, després de vuit anys de procés ordinari. Les meditacions del 
Viacrucis d'enguany han estat proposades per la capellania del Centre Penitenciari de 
compliment “Due Palazzi” de Pàdua. 
Acompanyar a Crist en el Camí de la Creu, amb la gent que viu en el món de les presons, dóna 
l'oportunitat per a assistir al prodigiós duel entre la vida i la mort, descobrint com els fils del 
bé s'entreteixeixen inevitablement amb els fils del mal. La contemplació del Calvari darrere de 
les reixes és creure que tota una vida es pot posar en joc en uns breus instants, com li va 
succeir al bon lladre. Bastarà omplir aquests instants de debò: el penediment per la culpa 
comesa, la convicció que la mort no és per sempre, la certesa que Crist és l'innocent 
injustament escarnit. Tot és possible per al qui creu, perquè també en la foscor de les presons 
ressona l'anunci ple d'esperança: «Per a Déu res no és impossible» (Lc 1,37). 
 
 ESTUDI D’EVANGELI des de casa 
En aquestes setmanes que portem de confinament hem mantingut l’Estudi d’Evangeli, ara ho 
fem des de casa, a través del correu electrònic ens passem el text d’Estudi i unes preguntes 
que compartim, si algú hi vol participar ho pot fer escrivint a: perelluis.aymerich@gmail.com   
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