
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Sant Just Desvern, 5 d’Abril de 2015. Nº 14 
 

BONA  I  SANTA  PASQUA   

 
L’afirmació d’aquesta diada és el gran crit que ressona en tota l’Església universal: “El Senyor 
ha ressuscitat. Al·leluia!!”. 
 

En motiu de la festa del naixement de Jesús, ens felicitem cordialment entre tots els familiars, 
amics, coneguts i fins desconeguts, desitjant-nos un Bon i Sant Nadal. Tot i que és una 
felicitació que ens fa pensar en la festa, en la trobada familiar, en els possibles regals, com 
detalls d’afecte i amistat, hi ha també els desitjos de pau i bé per a tothom. 
 

Tot plegat és una celebració que, com a cristians, ens fa pensar i contemplar el fet històric de 
que el Fill de Déu es va encarnar fent-se humà com nosaltres. La proximitat de Déu és motiu 
de festa, de joia i de bé per a tothom i, tothom respon amb la mateixa salutació i desig dels 
interlocutors. Es tracta d’una comunió en una festa que es celebra encara que sigui per d’altres 
motius perquè sempre es volen expressar uns desigs del millor per a tots els que t’envolten en 
la vida de cada dia. 
És tot molt positiu i a favor del que afavoreix la bona convivència al llarg del nou any que està 
per començar. Encara que no siguin felicitacions explícitament cristianes, estan a prop del 
voler de Déu perquè es desitja el millor per a tothom. El fet religiós cristià en el nostre món 
occidental marca el sentit de les festes i, fins culturalment, s’accepta amb normalitat. 
 

Ara ens disposem per una altra diada, més solemne encara, en la que celebrem que aquell 
Jesús que va néixer a Betlem, que va viure passant fent el bé, anunciant el Regne de Déu, on 
som convidats tota la humanitat a participar, va ser crucificat i mort i al tercer dia va ressuscità. 
 

El centre de la nostra fe i el fonament del nostre ser cristians, la raó de ser l’Església i 
l’essència mateixa de tota l’estada de Jesús en el nostre món, va ser per dur a terme el seu 
lliurament per amor a la humanitat, esdevenint-ne el Salvador. 
 

És cert que el seu naixement obria aquesta porta amb naturalitat amb un: Bon i Sant Nadal; si 
ara se us acudeix dir a algun familiar, amic, o fins algun desconegut...,amb el mateix 
entusiasme: “Bona i Santa Pasqua!!”, potser us miraran amb estranyesa per la vostra 
salutació.  
 

Tant una com l’altra són salutacions que suposen la vivència de la fe, però així com en la 
primera es ressalten valors per ser viscuts en aquest món, en la segona, a la llum de la 
resurrecció de Jesús, suposa la fe en Aquell que ha ressuscitat i ens ha promès la vida eterna 
a tots. Això ja no tothom ho accepta o senzillament li és indiferent (lamentablement, també, 
entre cristians).  La Vida Nova que ens promet Jesús més enllà de la mort només es pot 
assumir des de la vivència de la fe. Només acceptant a Jesús com el Salvador, només amb 
l’esperança posada en el compliment de la seva promesa en cadascun de nosaltres de viure 
amb Ell per sempre,  ens podem desitjar una “Bona, Santa i Joiosa Pasqua de Resurrecció!!”. 
                                                                                                              Mn. Joaquim Rius 

 



COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Mc 16, 1-7 
 

El relato evangélico que se lee en la noche pascual es de una importancia excepcional. No 
solo se anuncia la gran noticia de que el crucificado ha sido resucitado por Dios. Se nos indica, 
además, el camino que hemos de recorrer para verlo y encontrarnos con él. 
Marcos habla de tres mujeres admirables que no pueden olvidar a Jesús. Son María de 
Magdala, María la de Santiago y  
 
Salomé. En sus corazones se ha despertado un proyecto  
absurdo que solo puede nacer de su amor apasionado: «comprar aromas para ir al sepulcro a 
embalsamar su cadáver». 
 

Lo sorprendente es que, al llegar al sepulcro, observan que está abierto. Cuando se acercan 
más, ven a un «joven vestido de blanco» que las tranquiliza de su sobresalto y les anuncia 
algo que jamás hubieran sospechado. 
 

«¿Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado?». Es un error buscarlo en el mundo de los 
muertos. «No está aquí». Jesús no es un difunto más. No es el momento de llorarlo y rendirle 
homenajes. «Ha resucitado». Está vivo para siempre. Nunca podrá ser encontrado en el 
mundo de lo muerto, lo extinguido, lo acabado. 
 

Pero, si no está en el sepulcro, ¿dónde se le puede ver?, ¿dónde nos podemos encontrar con 
él? El joven les recuerda a las mujeres algo que ya les había dicho Jesús: «Él va delante de 
vosotros a Galilea. Allí lo veréis». Para «ver» al resucitado hay que volver a Galilea. ¿Por 
qué? ¿Para qué? 
 

Al resucitado no se le puede «ver» sin hacer su propio recorrido. Para experimentarlo 
lleno de vida en medio de nosotros, hay que volver al punto de partida y hacer la experiencia 
de lo que ha sido esa vida que ha llevado a Jesús a la crucifixión y resurrección. Si no es así, 
la «Resurrección» será para nosotros una doctrina sublime, un dogma sagrado, pero no 
experimentaremos a Jesús vivo en nosotros. 
 

Galilea ha sido el escenario principal de su actuación. Allí le han visto sus discípulos curar, 
perdonar, liberar, acoger, despertar en todos una esperanza nueva. Ahora sus seguidores 
hemos de hacer lo mismo. No estamos solos. El resucitado va delante de nosotros. Lo iremos 
viendo si caminamos tras sus pasos. Lo más decisivo para experimentar al «resucitado» no es 
el estudio de la teología ni la celebración litúrgica sino el seguimiento fiel a Jesús." 

                                                                                                                 José Antonio Pagola. 

 
 

 

 

DILLUNS DE PASQUA 
MISSA A LES 10h  DE MATI 

 

 
 
 
REUNIONS 
DIMECRES dia  8  a les 21’15h. grup de “Justícia i Pau” 
DIJOUS dia  9 a les 20’30h. pares d’infants de la catequesi 

 

MISSA FAMILIAR 
Dissabte vinent, dia 11, a les 20h. celebrarem la missa familiar i en ella batejarem dos infants que 
aquest any participaran per primera vegada de l’eucaristia.  
 

CARAMELLES 
Diumenge vinent, dia 12, després de la missa, a les 12h., i en la plaça de Mn. Cinto Verdaguer, hi 
haurà cantada de Caramelles per “Lo Pom de Flors”. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Pagola


 
                                

          
 
 


