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BONA PASQUA 
I BON TEMPS PASQUAL

Aquest any els evange-
lis dels diumenges són 
tots de l’evangelista sant 
Joan. El dia de Pasqua, 
Joan ens dona el testi-
moni del que ell va veure 
aquell diumenge, veié el 
sepulcre buit. Què havia 
passat amb el cos del seu 
Mestre? Amb Pere entra 
al sepulcre i veu només 
el llençol d’amortallar, 
però el cos no hi era, 
d’això ell en dona testi-
moni: “Ho vaig veure i 
vaig creure”.

El misteri de la mort 
i la resurrecció de Jesús 
sempre formarà part del 

misteri de Déu. Els misteris no s’imposen, es viuen. No hi ha fórmules mà-
giques que els clarifiquin. El més important és sempre l’actitud de la persona 
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davant del misteri i sobretot l’actitud de cada un de nosaltres davant la per-
sona de Jesús i davant Déu.

Aquesta Pasqua del 2022, està voltada d’incerteses: El rastres de la pan-
dèmia, les conseqüències d’aquesta guerra que provoca la mort i la fugida de 
la seva terra de tants innocents, tot això deurà tenir repercussió en el temps 
pasqual que tindrem per endavant. QUE TINGUEM UN BONA PASQUA! 

En el segon diumenge de Pasqua, l’evangelista Joan ens explica el que 
va passar el diumenge després de la resurrecció. El vespre d’aquell mateix 
diumenge, ens diu que tancades les portes, per por del jueus, Jesús entrà, es 
posà al mig i els digué: Pau a vosaltres. 

Aquesta experiència d’aquell primer diumenge no ha deixat de produ-
ir-se, setmana a setmana, en tota la història de la nostra Església. També en 
les nostres celebracions del diumenge Jesús entra, es posa al mig i ens parla. 
Ens troba a nosaltres amb les nostres pors, els nostres dubtes i incerteses, i el 
missatge de la seva pau ens va entrant. 

En el tercer diumenge: un esmorzar vora el llac. Els deixebles s’havien 
escarrassat tota la nit sense pescar res. Quan ja clarejava, Jesús s’aturà vora 
l’aigua, però els deixebles no el reconegueren, com que no tenien res per 
menjar, Jesús els convida a tornar a pescar i la pesca va ser extraordinària. 
Era la tercera vegada que Jesús s’apareixia als deixebles després de la resur-
recció d’entre els morts.

És la força de la nostra missió de nosaltres creients, la força de l’Esperit 
que bufa allà on vol i potser cap on menys ens pensem. Per això el nostre 
esforç per fer desvetllar la fe dels que tenim a la vora nostra no el creiem 
inútil. Amb senzillesa, sense imposicions, amb claredat i amb convenciment 
continuarem pescant a banda i banda, segurs que encara hi ha molta gent que 
necessita el confort de la fe per anar fent camí en aquests moments que ens 
toca viure.

El quart diumenge és el diumenge del Bon Pastor, escoltarem aquestes 
paraules de Jesús: “Les meves ovelles reconeixen la meva veu. També jo les 
reconec i elles em segueixen”

En aquest nostre món de tants fets i paraules buides i desgastades, nosal-
tres ovelles del seu ramat, escoltem la seva veu?. Les seves paraules consis-



tents, que ens fan pensar i ens donen vida, les sabem reconèixer davant tantes 
paraules buides del nostre món?. La fe que tenim ens fa escoltar la seva veu 
en el nostre cor i ens empeny a seguir-lo, juntament amb el sofriment de tanta 
gent, que també és veu de Déu, i malgrat tants sorolls del nostre món que ens 
poden desviar en el nostre camí.

En el cinquè diumenge escoltarem el manament nou, “que ens estimem els 
uns als altres. Per la estimació que us tindreu entre vosaltres, tothom conei-
xerà que sou deixebles meus”.

El manament de l’amor hauria de ser el signe profund que ens distingís 
com a cristians, però com tantes paraules, la paraula “amor” l’hem buidada 
d’una bona part del seu sentit. Estimar com Crist vol dir: estimar, respectar, 
acollir, saber perdonar... Els qui estimen són els “feliços” que proclama Jesús 
en les Benaurances.

“Us deixo la pau, us dono la meva pau”, ens dirà Jesús en el sisè diumenge 
de Pasqua.

Potser mai havíem pregat tant per la pau com ho fem aquests dies que a arrel 
de la guerra d’Ucraïna i Rússia, veient tantes persones víctimes de la guerra, 
desplaçant-se lluny del seu país per trobar seguretat per elles i pels seus fills. 
Tot i aquest rebuig que sentim per la guerra, les violències cada vegada són 
més. El negoci de l’armament, del qual se n’aprofiten tants països, que potser 
no veuran la guerra, crida al cel. La pau que Jesús ens dona no és comparable 
a la que considerem com a tal, va més enllà. La pau de Jesús ens asserena, ens 
qüestiona les nostres pròpies injustícies, és la pau que ens ajuda a creure que 
és possible viure-la i aquesta pau sí que la podem donar als altres!

I arribarem a les altres dues festes importants d’aquest temps pasqual: L’As-
censió i la Pentecosta. Aquells deixebles de Jesús podien pensar com podri-
en substituir la figura de Jesús que havia estat fins llavors al seu costat? Es 
sentien petits i sense cap defensa.

A nosaltres aquest Jesús que ens ha anat alliçonant en tot aquest temps i en 
tota la nostra vida ens diu : “Jo estaré amb vosaltres fins a la fi dels temps”. 
L’hem de sentir present enmig nostre, l’Esperit Sant ens hi ajuda.



SANTA MARIA

MISSES
Dilluns 18, a les 10: família Tor-
dera; Josep M. Franquesa Solà. Di-
marts 19, a les 9: família Suriñach 
Padrós. Dimecres 20, a les 9: fa-
mília Dot Pujal. Dijous 21, a les 9: 
Josep Valls i Teresa Mas i família. 
Divendres 22, a les 9. Dissabte 
23, a les 20: Rosa M. Pallàs. Diu-
menge 24, a les 12: Francesc Pujol 
Escalé. 

ADORACIÓ NOCTURNA
Pregària davant el Santíssim des-
prés de la missa vespertina, el dis-
sabte 23.

GRÀCIA

MISSES
Dissabte 23, a les 19: esposos Faja 
i Faja i fills Concepció, Maria i 
Jordi; Josep Verdaguer (1r. aniv.). 
Diumenge 24, a les 11: Jordi Es-
carré i Mercè Sala.

SANT PAU

MISSES
Dissabte 16, a les 20: Rossinyol 
Domènech. Diumenge 17, a les 
10: Maria Vilarrasa i Ramon Sol-
devila. Dilluns 18, a les 19.. Di-
marts 19, a les 19 . Dimecres 20, 
a les 19. Dijous 21 , a les 19. Di-
vendres 22, a les 19. Dissabte 23, a 
les 18. Diumenge 24, a les 10.

CONSELL PARROQUIAL
Reunió el dijous dia 21, a dos 
quarts de nou del vespre.

EXÈQUIES
Josefina Verdoy Pidemunt (51 
anys) Sant Quirze de Besora.
Ramon Caballeria Vilardell (86 
anys) C/ de la Passió, 27.
Carme Espelt Vilamitjana (59 
anys) C/ Donya Blanca, 20.

Ens toca ara a nosaltres valorar tots els signes cristians de la nostra vida, el 
primer l’amor, valorem també les nostres trobades amb la comunitat, som 
cristians amb comunitat, valorem els sagraments que ens ajuden a fer camí, 
tot això és presència i acció de l’Esperit.

Joan Serrabassa
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Càritas Manlleu
TRUCA A LA PORTA


