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L’ALEGRIA  DE  LA  PASQUA 
    

Avui tot ens convida a l'alegria. Jesús ha ressuscitat i això ens omple d'alegria. La mort i el 
pecat han estat vençuts. 
Quan un home experimenta una gran alegria no pot guardar-la per un mateix. Ha de 
expressar-la, ha de comunicar-la. Però, què passa quan l'home es troba amb la llum de la 
resurrecció i, d'aquesta manera, entra en contacte amb la font de la Vida, la Veritat i l'Amor? 
Simplement, parlar no és suficient, ha de cantar. Cantem un cant nou amb entusiasme, i ho 
fem amb el cant de l'al·leluia. 
En la Bíblia, el primer esment d'aquest cantar es troba després de la travessia de la Mar Roig. 
Israel s'ha alliberat de l'esclavitud. Ha sortit de les profunditats amenaçadores de la mar. És 
com si hagués renascut. Està viu i lliure. Han estat alliberats de l´esclavatge per tenir vida 
veritable. 
L'Església, igual que els jueus després de travessar el Mar Roig, entona el cant de lloança. 
L'Església entona el cant d'acció de gràcies per la salvació i s'agafa a la mà de el Senyor. I 

sap que està sostinguda i atreta per la nova força de Déu. 
L'Església, amb aixó, sap que està fora de l’abast de la força de 
la mort i del mal. Unes forces que, d’una altra manera , no 
podria escapar. Només Crist ens salva. 
De moment, l'Església i tots nosaltres ens trobem entre dues 
forces que ens atrauen, el bé i el mal. Però des de que Crist ha 
ressuscitat, l'atracció de l'amor és més forta que la de l'odi; la 
vida és una força de gravetat més forta que la de la mort. Si 
reflexionem, aquesta és realment la situació de l'Església de 
tots els temps, i també la nostra pròpia situació personal. Moltes 
vegades es té la impressió que ha de enfonsar-se, i sempre 
està ja salvada. 
En la vida parroquial també ens trobem amb iniciatives que 
funcionen i altres que no. La catequesis amb nens i joves, la 
Unció dels malalts, la catequesi d'adults i de Confirmació, la 

participació en la santa Missa, l´assistència a conferències i peregrinacions, l´atenció als 
malalts i l´atenció als pobres, les famílies en atur, les famílies que passen per crisis, les 
activitats davant les contrarietats... Cal tenir sempre la confiança en el Senyor que és qui posa 
l´increment. 
Sant Pau ha descrit així aquesta situació de l´església i dels cristians: “Som com moribunds 
que estan ben vius” (Cf. 2Co 6,9). La mà salvadora del Senyor ens subjecta, i així podem 
cantar ja ara el cant dels salvats, el cant dels ressuscitats: Al·leluia! Al·leluia! Al·leluia! 
Si Jesús ha ressuscitat, i per tant és viu, qui podrà mai separar-nos d'Ell? Qui podrà privar-nos 
del seu amor que ha vençut a l'odi i ha derrotat la mort? Fem que l'anunci de la Pasqua es 
propagui pel món amb el joiós cant de l'al·leluia. Cantem amb la boca i cantem sobretot amb 
el cor i amb la vida. Cantem amb un estil de vida simple, humil, i ple d'accions bones. 
 
 



 
 
Va ressuscitar de bo de bo la meva esperança! Veniu a Galilea, el Senyor allà espera. El 
Ressuscitat ens precedeix i ens acompanya per les vies del món. Ell és la nostra esperança, 
Ell és la veritable pau del món.  

Molt bona Pasqua de Resurrecció a tots!!! 
 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO :  J 20,1-9 

 

«Entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro; vio y creyó» 
 

Hoy «es el día que hizo el Señor», iremos cantando a lo largo de toda la Pascua. Y es que esta 
expresión del Salmo 117 inunda la celebración de la fe cristiana. El Padre ha resucitado a su Hijo 
Jesucristo, el Amado, Aquél en quien se complace porque ha amado hasta dar su vida por todos.  
 

Vivamos la Pascua con mucha alegría. Cristo ha resucitado: celebrémoslo llenos de  alegría y de 
amor. Hoy, Jesucristo ha vencido a la muerte, al pecado, a la tristeza... y nos ha abierto las puertas 
de la nueva vida, la auténtica vida, la que el Espíritu Santo va dándonos por pura gracia. ¡Que 
nadie esté triste! Cristo es nuestra Paz y nuestro Camino para siempre. Él hoy «manifiesta 
plenamente el hombre al mismo hombre y le descubre su altísima vocación» (Concilio Vaticano II, 
Gaudium et Spes 22). 
 

El gran signo que hoy nos da el Evangelio es que el sepulcro de Jesús está vacío. Ya  no tenemos 
que buscar entre los muertos a Aquel que vive, porque ha resucitado. Y los discípulos, que después 
le verán Resucitado, es decir, lo experimentarán vivo en un encuentro de fe maravilloso, captan que 
hay un vacío en el lugar de su sepultura. Sepulcro vacío y apariciones serán las grandes señales 
para la fe del creyente. El Evangelio dice que «entró también el otro discípulo, el que había llegado 
el primero al sepulcro; vio y creyó» (Jn 20,8). Supo captar por la fe que aquel vacío y, a la vez, 
aquella sábana de amortajar y aquel sudario bien doblados eran pequeñas señales del paso de 
Dios, de la nueva vida. El amor sabe captar aquello que otros no captan, y tiene suficiente con 
pequeños signos. El «discípulo a quien Jesús quería» (Jn 20,2) se guiaba por el amor que había 
recibido de Cristo. 
 

“Ver y creer” de los discípulos que han de ser también los nuestros. Renovemos nuestra fe pascual. 
Que Cristo sea en todo nuestro Señor. Dejemos que su Vida vivifique a la nuestra y renovemos la 
gracia del bautismo que hemos recibido. Hagámonos apóstoles y discípulos suyos. Guiémonos por 
el amor y anunciemos a todo el mundo la felicidad de creer en Jesucristo. Seamos testigos 
esperanzados de su Resurrección. 
 

Mons. Joan Enric Vives i Sicília Obispo de Urgell . 

Molt bona Pasqua de Resurrecció a tots!!! 

 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 

 

  DISSABTE  SANT: 3 20’30 h.  

DIUMENGE 
DE PASQUA  4 

11 h. 
13 h. 

 
Pro  populo 

DILLUNS DE  
PASQUA  5 

20 h.  

  DIMARTS      6  20 h. Jorge Montobbio (1er aniv.) 

  DISSABTE   10 19 h.  

  DIUMENGE  11               11 h. 
13 h. 

 
Pro  populo 

 
 
 
 

AVÍS 
 

Aquesta setmana no hi haurà despatx parroquial, ni el dimarts 6 ni el dijous 8. Per urgències 
trucar al 676758461. 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

DONATIUS PER LA PARRÒQUIA 
 

BBVA   ES54 0182 3090 1100 1150 0759 
La “Caixa”  ES07 2100 0277 6002 0009 4758 
 
 

PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

E-Mail: justipastor@telefonica.net 
www.santjust.org/parroquia 

Despatx parroquial, Dimarts i Dijous de 18 a 20h. 

 

 
 

TOTS ELS GRUPS DE 
LA PARRÓQUIA US 

DESITGEM UNA 
BONA PASQUA 2021 

 
 

mailto:justipastor@telefonica.net
http://www.santjust.org./parroquia

