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LA  GRAN  I  JOIOSA  FESTA  DE  PASQUA  
 

Amb aquest solemne títol encapçalo l’escrit d’aquest diumenge, perquè es tracte del més 
solemne i joiós de tot l’any en el calendari de les celebracions religioses des del punt de 
mira cristià. 
Diumenge de de Pasqua de Resurrecció, des de les primitives comunitats cristianes ja va 
esdevenir el dia més important de la setmana per a reunir-se les comunitats i, amb 
l’Eucaristia, celebrar joiosament la resurrecció de Jesús, el Senyor. 
Tant en el llibre dels Fets dels Apòstols, com en les cartes dels mateixos, es ressalta 
aquesta importància del diumenge. Posteriorment va esdevenir el dia festiu laboral amb 
aquesta denominació del “dia del Senyor”. Pel fet de ser festiu era el dia obligat a deixar 
els servents que fessin festa per assistir (si volien) als actes de culte. Esdevingué en la 
societat el dia de festa de la setmana pel món cristià; així com ho era el divendres pels 
musulmans i el dissabte pels jueus. 
Entre tots els diumenges de l’any, el que celebrem pròpiament  la resurrecció de Jesús, es 
ressalta amb cerimònies litúrgiques més riques de contingut pel to festiu i solemne que se 
li dóna segons els llocs i les cultures per ressaltar així el gran motiu que ho motiva. 
Jesús va venir el món fent-se com nosaltres, humà; com a tal, va assumir de nosaltres la 
condició de mortal que li oferirem perquè ell entrés en comunió amb la nostra condició. 
Com nosaltres li tocava morir, sinó no hagués estat humà. Ell ho acceptà fins a les últimes 
conseqüències. Però sent així que es feia com nosaltres, Ell ens oferí el que era com a Fill 
de Déu, donador de Vida. Per això ressuscitant i estant en comunió amb nosaltres hem 
rebut d’Ell la Vida veritable, fent-nos superar el sentit darrer de la vida en aquest món, que 
és la mort, amb la participació de la Vida Eterna. 
Des del nostre baptisme ja en participem, perquè Ell ens ha rentat així  
de la força de la mort i ens ha regalat com a do del seu amor misericordiós del Pare, 
poder viure amb l’esperança de que, també nosaltres, viurem de la Vida de Déu. 
Amb aquest intercanvi entre Jesús i nosaltres(tal com diu St. Agustí) i plens de la joia de 
l’Esperit hauríem de celebrar el dia de Pasqua i sentir-nos agraïts a Jesús per la seva 
gloriosa crucificció i mort, amb la qual nosaltres tota la humanitat hem rebut tant gran do. 
La festa de Pasqua ha de marcar tota la nostra vida. La Creu és el nostre distintiu cristià 
perquè és el que ha provocat en Jesús el que ens omplís de Vida la nostra condició 
d’humans i valgués la pena viure la vida d’ara amb el sentit nou que Ell ens ha fet 
participants. 

Amb tota la joia de la festa amb tot l’afecte de ser i estar en la mateixa 
comunitat cristiana i amb el desig de que cada dia visquem i fem tot el 
possible per transmetre, als que ens envolten, la joia per la vida que tenim, 
tot fent l’esforç perquè segueixi el camí de l’Evangeli que Jesús mateix ens 
va mostrar.  

Amb aquest esperit tant jo, com els companys que servim aquesta comunitat dels Sants 
Just i Pastor.  



 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Jn 20,1-9 
 

La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea en el 
corazón de los discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas 
hablan de su desorientación, su búsqueda en torno al sepulcro, sus interrogantes e 
incertidumbres. 

María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. 
Según el relato de Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, 
«cuando  aún estaba oscuro». Como es natural, lo busca «en el 
sepulcro». Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, 
el vacío del sepulcro la deja desconcertada. Sin Jesús, se siente 
perdida. 

Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la 
búsqueda de todo el grupo de mujeres. No pueden olvidar al Maestro 
que las ha acogido como discípulas: su amor las lleva hasta el 

sepulcro. No encuentran allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les indica hacia 
dónde han de orientar su búsqueda: « ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí. Ha resucitado». 

La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma espontánea, sólo 
porque lo hemos escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para abrirnos a la 
fe en la resurrección de Jesús, hemos de hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no 
olvidar a Jesús, amarlo con pasión y buscarlo con todas nuestras fuerzas, pero no en el 
mundo de los muertos. Al que vive hay que buscarlo donde hay vida. 

Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo 
hemos de buscar, no en una religión muerta, reducida al cumplimiento y la observancia 
externa de leyes y normas, sino allí donde se vive según el Espíritu de Jesús, acogido con 
fe, con amor y con responsabilidad por sus seguidores. 

Lo hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, 
vacías de amor a Jesús y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo 
comunidades que ponen a Cristo en su centro porque, saben que «donde están reunidos 
dos o tres en su nombre, allí está Él». 

Al que vive no lo encontraremos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda 
clase de tópicos y fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en 
nuestra relación con él y en nuestra identificación con su proyecto. Un Jesús apagado e 
inerte, que no enamora ni seduce, que no toca los corazones ni contagia su libertad, es un 
"Jesús muerto". No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es el que vive y hace 
vivir.                                                                                              José Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DILLUNS  DE  PASQUA  MISSA  A  LES  10h  DEL   MATI 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
DURANT  TOTA  LA  SETMANA  DE PASQUA  NO  HI HAURAN  
INTENCIONS  DE  MISSA,  PER  SER  LA  GRAN FESTA  PASQUAL  
CELEBRADA  TOTS  ELS  DIES.  
 

CARAMELLES 
Diumenge vinent, dia 27, 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”. 
 

RESULTAT DE LA COL·LECTA PER AL SEMINARI  
S’han recollit 695.18 €, l’any passat 567.20 € . Aquesta quantitat s’entregarà al Seminari.  
 

 
PELEGRINATGE EN L’ANY JUBILAR DE LA MISERICORDIA 

 
Ja us podeu apuntar els que hi voleu participar.   
Es farà al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, a Reus(Tarragona) el dia 9 d’Abril.Preu 
30€ (autocar, esmorzar i dinar). 
 Per apuntar-se, horari de despatx o després dels actes de culte. 
 
 

Donar importància al pelegrinatge, és donar veritable sentit a l’any jubilar de la 
Misericòrdia. Guanyar el jubileu vol dir anar a algun centre de culte destinat per 
aquest fi i amb les condicions: d’entrar per la Porta Santa, haver celebrat el 
sagrament de la penitència, participar de l’eucaristia, pregar pel Sant Pare i les 
seves intencions, amb un sentit universal, i acollir amb cor sincer la misericòrdia 
del Pare amb ganes de ser-ne també portador en la convivència diària amb els 
altres germans.  
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