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AL SERVEI  D’UNA  VIDA  MÉS  HUMANA 
 

La resurrecció de Crist, principi de vida nova 
 
Avui us volem convidar a descobrir en la resurrecció la font   d’un dinamisme nou de la 
nostra vida actual. 
--Ressuscitar a una vida nova 
La mort, en quant destrucció de vida, no és solsament l’extinció biològica del ser humà. 
Abans que arribi la fi dels nostres dies, la mort invadeix de moltes maneres la nostra 
existència diària llevant-nos la vida. El pecat paga sempre amb la mort. Mata en nosaltres 
l’amor creador, arruïna la nostra dignitat humana, enfosqueix la veritat en la nostra 
consciència, apaga la joia interior, ens empobreix com persones. Lentament, ens instal·la 
en un egoisme estèril, ens tanca en la indiferència envers els altres i ens inclina a viure 
parasitàriament dels altres. 
L’experiència pasqual ha estat pels primers cristians una invitació a viure la vida com “un 
procés de resurrecció”, morint al pecat que ens deshumanitza i ressuscitant a una vida 
nova “perquè, així com Crist, per una obra admirable del Pare, va ressuscitar entre els 
morts, també nosaltres emprenguem una nova vida”(Rm 6,4). Entrar en aquesta dinàmica 
pasqual és “revestir-se de l’Home Nou, d’aquell mateix home, just i veritablement sant, que 
Déu creà a imatge seva” (Ef 4,24), escoltar les seves paraules que són “esperit i vida” (Jn 
6,63), acollir en nosaltres el seu Esperit vivificador, i viure creixent, revifant “l’esperança 
contra tota esperança”(Rm 4,18.), i intensificant la nostra capacitat per l’amor fecund i la 
solidaritat generadora de justícia. 
 
--L’Esperit, Senyor i donador de v 
Per als cristians, és l’Esperit del Ressuscitat, rebut del Pare com a regal, el qui crea en 
nosaltres aquest dinamisme misteriós de vida nova. És l’esperit el que ens ensenya a 
conèixer i saborejar la veritat essencial de la vida, sense restar en allò que és superficial 
(Jn14,17,26). Ell ens allibera de la buidor interior i de la soledat difícil fent de nosaltres el 
seu temple(1Co 6,19). Ell fa que per nosaltres Crist sigui la nostra vida(Ga2,20). 
És l’Esperit el que, convertit en font permanent de vida, ens renova constantment del 
nostre pecat i deteriorament diari. Ell ve a ajudar la nostra feblesa (Rm 8,26) i omple el 
nostre cor de confiança joiosa, doncs ens fa viure, no sota l’esclavitud de la por, sinó amb 
esperit de fills que podem cridar a Déu,”Abbá, Pare” (Rm 8,15; Ga4,6-7). Ell ens obra a 
una comunicació nova i més profunda amb Déu i amb nosaltres mateixos, i a una comunió 
més estreta amb els altres. Els fruits d’aquest Esperit manifesten la veritable qualitat d’una 
vida humana: “l’amor, el goig, la pau, la paciència, la benignitat, la bondat, la fidelitat, la 
mansuetud, la sobrietat”(Ga 5,22-23). 
 
 



 
--La lluita per la vida 
El Déu que ressuscita a Jesús és un Déu que posa vida on els humans posen mort..Així 
prediquen els apòstols:”Vosaltres el bau matar...però Déu l’ha ressuscitat” (Fets 2,23-24). 
Els humans maten, Déu genera vida. Qui creu en aquest Déu ressuscitador,”Déu de vius”, 
comença a estimar la vida de manera radicalment nova i amb amor total. Afirma i defensa 
la vida actual i espera i cerca l’eterna davant de qualsevol falsa absolutització de la vida 
reduïda al gaudi o sofriment del present. 
Però a més. La fe pasqual impulsa al creient a prendre partit per la vida onsevulla que sigui 
lesionada, ultratjada o destruïda.. La seva lluita contra la mort no neix  només d’uns 
imperatius ètics, sinó de la fe en aquest Déu ressuscitador. Si Déu es revela en la 
resurrecció a favor del Crucificat i enfront dels crucificadors, també el cristià ha de posar-se 
de part dels que són crucificats, inclòs amb el risc de provocar la pròpia crucificció. 
(Document dels bisbes del país basc. Qüaresma-Pasqua-1992) 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc 24,46-53 

Son los últimos momentos de Jesús con los suyos. Enseguida los dejará para entrar 
definitivamente en el misterio del Padre. Ya no los podrá acompañar por los caminos del 
mundo como lo ha hecho en Galilea. Su presencia no podrá ser sustituida por nadie.  

Jesús solo piensa en que llegue a todos los pueblos el anuncio del perdón y la misericordia 
de Dios. Que todos escuchen su llamada a la conversión. Nadie ha de sentirse perdido. 
Nadie ha de vivir sin esperanza. Todos han de saber que Dios comprende y ama a sus 
hijos e hijas sin fin. ¿Quién podrá anunciar esta Buena Noticia?  

Según el relato de Lucas, Jesús quiere dejar en la tierra “testigos” . Esto es lo primero: 
“vosotros sois testigos de estas cosas” . Serán los testigos de Jesús los que comunicarán 
su experiencia de un Dios bueno y contagiarán su estilo de vida trabajando por un mundo 
más humano.  

Pero Jesús conoce bien a sus discípulos. Son débiles y cobardes. ¿Dónde encontrarán la 
audacia para ser testigos de alguien que ha sido crucificado por el representante del 
Imperio y los dirigentes del Templo? Jesús los tranquiliza: “Yo os enviaré lo que mi Padre 
ha prometido” . No les va a faltar la “fuerza de lo alto” . El Espíritu de Dios los defenderá.  

Para expresar gráficamente el deseo de Jesús, el evangelista Lucas describe su partida de 
este mundo de manera sorprendente: Jesús vuelve al Padre levantando sus manos y 
bendiciendo a sus discípulos. Es su último gesto. Jesús entra en el misterio insondable de 
Dios y sobre el mundo desciende su bendición.  

A los cristianos se nos ha olvidado que somos portadores de la bendición de Jesús. 
Nuestra primera tarea es ser testigos de la Bondad de Dios. Mantener viva la esperanza. 
No rendirnos ante el mal. Este mundo que parece un “infierno maldito” no está perdido. 
Dios lo mira con ternura y compasión.  

También hoy es posible buscar el bien, hacer el bien, difundir el bien. Es posible trabajar 
por un mundo más humano y un estilo de vida más sano. Podemos ser más solidarios y 
menos egoístas. Más austeros y menos esclavos del dinero. La misma crisis económica 
nos puede empujar a buscar una sociedad menos corrupta.  

En la Iglesia de Jesús hemos olvidado que lo primero es promover una “pastoral de la 
bondad”. Nos hemos de sentir testigos y profetas de ese Jesús que pasó su vida 
sembrando gestos y palabras de bondad. Así despertó en las gentes de Galilea la 
esperanza en un Dios Salvador. Jesús es una bendición y la gente lo tiene que conocer.      
José Antonio Pagola 

 
 
 
 
 
 



 INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE: 11 20h Jordi Martínez González;Beatriz Soler Caparrós, 
Joaquima Bofill. 

DIUMENGE:12 11h 
13h 

 Elisabeth Classen de Jaumà 
 Juan-José Garriga Calonge 

DILLUNS:13 20h  
DIMARTS:14 20h  
DIMECRES:15 20h  Salvador Juan; Montserrat Prat Pi (1è aniv.) 
DIJOUS:16 20h  
DIVENDRES:17 20h  
DISSABTE:18  20h  
DIUMENGE:19                    11h   

13h 
 

 

REUNIONS: 
DILLUNS dia 13, a les 16’30h. Voluntaris de Càritas. 
DIMARTS dia 14, a partir de les 11 els preveres amb el nostre bisbe Agustí a Vilafranca del Penedès. 
                       A les 17h. grup de “Vida Creixent”  
                       A les 17’30h grup “Nostra Dona” 
BAPTISMES: 
Aquest dissabte, ha rebut el sagrament del baptisme: Pablo Miró Roura.      Donem gràcies a Déu i desitgem 
que els pares i padrins  
siguin l’ajuda més propera per a créixer en la fe. 
 
 

PRIMERES COMUNIONS: 
Aquesta setmana han participat per primera vegada de l’eucaristia:  
Judith Ruiz Pardo; Mery-Patricia Lema Anjaumà; Dunia Martínez Sánchez; Ana Valle Garcia; José-David 
Fernández Salazar i Daniela Fernández Salazar 
 

SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ    
Les persones amb salut delicada; o bé les que siguin majors de 65 anys podran rebre aquest sagrament en 
la celebració de la missa de les 11h, el dia de Pasqua de Pentecostès, proper diumenge. Cal que ho 
notifiquin prèviament. 
 

CONDOL: 
El donem als familiars de N’Antoni Cubells i Hernández: Ascensió Garcia Gonzalvo; Assunció Güell 
Carbonell.  Que gaudeixi de la pau del Crist. 
 

TROBADA “VINE I VEURÀS” 
Com cada mes, el proper divendres dia 17, a les 21h. farem l’hora de pregària amb la Paraula de Déu, en un 
ambient de silenci, música i recolliment. Tots hi sou convidats. 
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Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
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