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“Ha ressuscitat,
no hi és aquí.”
Aquell jove vestit de blanc digué a les dones que anaren al sepulcre que allí,
al sepulcre, Jesús ja no hi era. Ha ressuscitat!
Aquest crit es convertí en un crit joiós dels apòstols i deixebles i l’hem
anat repetint al llarg del segles. La resurrecció de Jesús tornà a reunir aquells
deixebles que s’havien dispersat i anaven cadascú pel seu cantó.
Aquest és també avui el nostre crit ple de joia. Aquest fet és el fonament
de la nostra fe en Crist. És el crit que ens ha d’unir a tots els cristians, tot i ser
diferents, més o menys compromesos amb la nostra fe. Però ens uneix a tots
el crit de: Ha ressuscitat, ens ha salvat!

BONA PASQUA!

Josep Subiranas

ÉS
PASQUA!

PASQUA 2021
Si als inicis de la Quaresma parlàvem de “Quaresmes en temps de pandèmia”, També ara parlem de Pasqües en temps de pandèmia. La del 2020 va
ser severa, tots confinats a casa vivint amb la incertesa de com acabaria tot
plegat. Aquesta Pasqua del 2021 ens fa moure encara amb incerteses, dubtes,
però també amb esperances. De totes maneres, és Pasqua!
Els dies de setmana santa els hem viscut amb una certa normalitat. Ha
sigut però, també una Setmana Santa diferent, però per molts de nosaltres
viscuda plenament: La donació de Jesús el Dijous Sant, fet Pa que ens dóna
vida i el seu sacrifici a la creu el Divendres sant ens feia adonar i estar més
en contacte amb Crist que ens estima, que sofreix i mor.
Malgrat tot en aquest 2021 ha tornat la Pasqua de Resurrecció i podem
cantar l’Al·leluia amb tota l’Església, amb tota la humanitat, amb tota la
creació. Jesús és viu!
Les conseqüències de la pandèmia hi són per temps. La creu hi és, però la pedra ha estat apartada del sepulcre on estava enterrat Jesús, com constataven
aquelles dones que arribaven de bon matí al sepulcre.
Inspirant-me en una homilia de Pasqua que he llegit aquests dies, recullo una
colla de frases i en faig algun comentari:
Avui és el nostre dia gran! És la nostra festa amb totes les majúscules
i subratllats que calguin. És el diumenge que dona sentit a tots els altres
diumenges i a totes les festes i celebracions cristianes. Per això, malgrat la
situació que estem vivint, aquest és el gran diumenge! Però què volem dir,
què proclamem quan diem que Crist ha ressuscitat?
Diem que amb Crist ressuscitat comença una nova creació. Al començament, amb la creació Déu ens oferia la vida i tots els espais per viure-la, amb
la resurrecció de Crist dóna sentit ple a la nostra vida. La vida la podem viure
plenament de cara a Déu.
Diem que la vida triomfa sobre la mort. Per això la nostra vida ha d’estar
sempre plena d’esperances i sobretot de la gran esperança: Viure amb Crist!
per això diem que l’esperança no mor mai.

Josep Subiranas

Diem que val la
pena lluitar contra el
mal. El mateix Crist ens
va ensenyar el camí, és
el camí de les benaurances que no són un
simple somni impossible, són el camí per
anar conduint la nostra
vida, no d’una manera
egoista sinó solidària.

Diem que tota persona ha de ser baixada de la seva creu per viure una
vida digna. En aquest moment de pandèmia queden encara més marcades les
diferències de la humanitat i de les persones.
Sant Pau ens diu que hem de cercar allò que és de dalt, mirem tantes vegades el que és la nostra realitat, el que sóc jo, el que és la nostra vida que
fàcilment podem oblidar la realitat de Déu, allò que és de dalt.
Diem que el triomf de Jesús és el triomf d’una vida pobra, humil, on els
darrers són els primers, on la pedra que rebutjaven els constructors ara corona l’edifici, com diu el salm.
Agraïm a Crist que ha donat la vida per nosaltres i ens ha obert les portes
d’una vida nova. Al·leluia!
Joan Serrabassa

SANTA MARIA
MISSES
Dilluns 5, a les 10:.Josep M. Franquesa. Dimarts 6, a les 9: a santa
Llúcia en acció de gràcies. Dimecres 7, a les 9. Dijous 8, a les 9:
esposos Nogué Armengol. Divendres 9, a les 9. Dissabte 10, a les
20: Pere Castañé i Madrona Casellas. Diumenge 11, a les 12: esposos Nogué Armengol.
COL·LECTES DEL MES DE MARÇ
Dia 7: 239,23. Dia 14: 152,46:.
Dia 21, Seminari: 334,04. Dia 28:
174,83.

COL·LECTES DEL MES DE MARÇ
Dia 7: 173,82. Dia 14: 114,59..Dia
21, Seminari:179,62. Dia 28: 95,42.

SANT PAU
MISSES
Dilluns 5, a les 19: donants. Dimarts 6, a les 19: donants. Dimecres 7, a les 19: donants. Dijous 8,
a les 19: donants. Divendres 9, a
les 19. Dissabte 10, a les 18. Diumenge 11, a les 10.

GRÀCIA

COL·LECTES DEL MES DE MARÇ
Dia 7: 159,87. Dia 14: 108,13:.
Dia 21, Seminari: 187,84. Dia 28:
86,29 .Per Càritas a la caixeta:
208,11.

MISSES
Dissabte, 10, a les 19. Diumenge
11, a les 11: família Verdaguer Feu;
Vicenç i Dolors.

EXÈQUIES
Pilar Puig Puig (85 anys) C/ Montseny, 80.
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