
 

 
 
Sant Just Desvern,  14  d’Abril  de 2019.   Nº 15 
 

DIR  PASQUA ES EL MATEIX QUE DIR VIDA 
 

En el context de la Sagrada Escriptura la paraula Pasqua és l’equivalent de:  “Pas de la mort a la 
Vida”. En l’ambient de l’Antic Testament recorda la vivència extraordinària del poble jueu de la 
seva sortida de l’esclavatge, del poder del faraó, a la llibertat del desert vers un nou territori on 
fonamentar un nou  poble lliure. 

Aquest inici, després de passar molt de temps, arribà a situar-se als indrets que avui és la terra 
de l’estat d’Israel. Aquella llibertat que suposava per la gent d’aleshores, amb el pas dels segles, 
ha suposat tot un recorregut ple de circumstàncies complexes i difícils, que encara perduren. 

Entrant de ple en el temps de Jesús, tal com ens ho presenten els evangelistes, la Pasqua, ja no 
és el memorial limitat a aquella sortida alliberadora, el pas del mar Roig , el pas pel Sinaí amb la 
llei de Déu a través de Moisés, i la resta de temps fins arribar a la terra promesa, sinó que Jesús 
ens ofereix una realitat transcendent participant així de la condició divina del ser humà. 

Ell ens anuncià que la humanitat es tracte que visqui amb tota intensitat el temps que es mou per 
aquesta terra, però, que sigui conscient que participa de la divinitat de Déu i que la seva pàtria 
definitiva és entrar en comunió amb Déu el seu Creador i Pare de tot lo creat. Jesús, a través de 
l’Evangeli ens ho presenta i, contant amb la nostra llibertat, ens ofereix  

 

  l’oportunitat de viure l’ideal que Ell ofereix i que expressa la dignitat humana amb valors que 
mantenen la dignitat humana en comunió amb la resta dels sers humans. 

Aquesta manera de viure manté la preparació per un dia gaudir de la plenitud en la 
transcendència quan acabem l’estada en aquest món i “allò que és mortal serà vestit 
d’immortalitat”  i transcendent amb la resurrecció com Jesús. 

La Pasqua no és només el record de la resurrecció de Jesús, sinó l’esperança ben afermada de 
la nostra resurrecció doncs de Déu venim i a ell tornem. La veritat de la nostra condició i el més 
important és que som essers vivents I Jesús mateix ens diu:”Déu és Déu de vius, no de morts”. 
Vers Ell anem avançant i el camí Jesús ens l’assenyala amb el seu Evangeli. 

La manera com Ell va viure el temps que va estar entre nosaltres, amb la dinàmica, intenció, 
valor, finalitat...que manifestava concretat en l’únic manament que suposava “Estimeu-vos els 
uns als altres com jo us he estimat” ha de ser el contingut de la vida dels qui creiem en Ell. 

Es per això que el títol d’aquest escrit “...Dir Pasqua...és dir vida” marca el contingut del que som 
cada persona, vers on anem i que ens cal vetllar per no perdre la ruta i contingut del que ha de 
ser el nostre fer diari.     

                                                                                                                 Mn Joaquim Rius 

 
 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY: Lc.22,14_23,56 
 

Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado sobre la colina del Gólgota se 
burlaban de él y, riéndose de su impotencia, le decían: «Si eres Hijo de Dios, bájate 
de la cruz». Jesús no responde a la provocación. Su respuesta es un silencio cargado 

de misterio. Precisamente porque es Hijo de Dios permanecerá en la cruz hasta su 
muerte. 

 

Las preguntas son inevitables: ¿ Cómo es posible creer en un Dios crucificado por 
los hombres? ¿ Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿ Qué hace Dios en 
una cruz? ¿ Cómo puede  
subsistir una religión fundada en una concepción tan absurda de Dios? 

 

Un "Dios crucificado" constituye una revolución y un escándalo que nos obliga a 
cuestionar todas las ideas que los humanos nos hacemos de un Dios al que supuestamente conocemos. 
El Crucificado no tiene el rostro ni los rasgos que las religiones atribuyen al Ser Supremo. 

 

El "Dios crucificado" no es un ser omnipotente y majestuoso, inmutable y feliz, ajeno al sufrimiento de 
los humanos, sino un Dios impotente y humillado que sufre con nosotros el dolor, la angustia y hasta la 
misma muerte. Con la Cruz, o termina nuestra fe en Dios, o nos abrimos a una comprensión nueva y 
sorprendente de un Dios que, encarnado en nuestro sufrimiento, nos ama de manera increíble. 

 

Ante el Crucificado empezamos a intuir que Dios, en su último misterio, es alguien que sufre con 
nosotros. Nuestra miseria le afecta. Nuestro sufrimiento le salpica. No existe un Dios cuya vida 
transcurre, por decirlo así, al margen de nuestras penas, lágrimas y desgracias. Él está en todos los 
Calvarios de nuestro mundo. 

 

Este "Dios crucificado" no permite una fe frívola y egoísta en un Dios omnipotente al servicio de 
nuestros caprichos y pretensiones. Este Dios nos pone mirando hacia el sufrimiento, el abandono y el 
desamparo de tantas víctimas de la injusticia y de las desgracias. Con este Dios nos encontramos 
cuando nos acercamos al sufrimiento de cualquier crucificado.   

 

Los cristianos seguimos dando toda clase de rodeos para no toparnos con el "Dios crucificado". 
Hemos aprendido, incluso, a levantar nuestra mirada hacia la Cruz del Señor, desviándola de los 
crucificados que están ante nuestros ojos. Sin embargo, la manera más auténtica de celebrar la Pasión 
del Señor es reavivar nuestra compasión. Sin esto, se diluye nuestra fe en el "Dios crucificado" y se abre 
la puerta a toda clase de manipulaciones. Que nuestro beso al Crucificado nos ponga siempre mirando 
hacia quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sufriendo. 

 

                                                                                                                   José-Antonio Pagola  
 
 
 
   

INTENCIONS  DE  MISSA   I  DIES  DE  LA  SETMANA 
 

 

DISSABTE:13 20h. VIGILIA  DE  RAMS 

DIUMENGE:14 

DE RAMS 

11h. 
 

13h. 

  
======================= 

  difunts familia Junquera-Ezquerra  
  Gonzalo  Muelle Castro 

DIJOUS:18 20h. DIJOUS SANT 

DIVENDRES19 17h. DIVENDRES  SANT 

DISSABTE 20 20’30h. VETLLA  PASCUAL 

DIUMENGE:21 
PASQUA 

11h. 
 

13h. 

 
======================= 

 
 

DILLUNS, DIMARTS I DIMECRES SANT, celebració de la MISSA a les 19h 
 

 

 

 

 



 

 

 

ESPAI  DE  PREGÀRIA 
 

DILLUNS: dia 15, a les 19’30h.  Com cada mes, farem una estona   
de pregària fins a s 20h. És una pregària guiada amb texts, música i  silenci per reflexionar. 

 

MISSA CRISMAL A LA CATEDRAL DE SANT FELIU 

 
El dimecres vinent, dia 17 d’Abril a les 11h. el nostre bisbe Agustí, en comunió amb 

tots els preveres de la diòcesi, faran la renovació de les promeses que feren el dia de la 
seva ordenació presbiteral i es beneiran dos dels Sants Olis i es consagrarà el Sant 
Crisma, que es fan servir en diferents sagraments. Hi pot participar tothom. 

 
 

 

VIA CRUCIS 

 

DIUMENGE DIA 14 . A les 18h.,pels jardins de la Llar d’avis Ntra. Sra. de Lourdes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


