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LA  PAU  SIGUI  AMB  VOSALTRES 
 

Durant aquest temps joiós de Pasqua anirem fent presents les aparicions de Jesús vencedor de la 
mort. Són trobades del Mestre amb els seus deixebles, trobades impregnades d’un clima de 
tendresa  i  de  felicitat pel  que suposa d’inesperat retrobament amb ell. Primer  van  ser  els 
entristits deixebles d’Emmaús, els qui compartiren taula amb ell, per acabar de descobrir-lo en la 
seva  manera  de  partir  el  pa.  Després,la  trobada es va fer més gran, la resta d’amics el van 
veure també  en la  sala  on  estaven reunits.  Malgrat tot, els costava  de superar  la  incredulitat, 
va  ser  necessari menjar davant d’ells  un  tros  de  peix  fregit  i  un  tros  de  paper  tal que la  
llum entrés en el cor d’aquells homes esporuguits. Tot i veure’ls plens de por i de dubtes, Jesús 
confia en els seus deixebles. Ell mateix els enviarà l’Esperit que els sostindrà. Per això els 
encomana que prolonguin la seva presència al món:«Vosaltres  en  sou  testimonis». No han 
d’ensenyar doctrines sublims,  sinó  encomanar  la  seva experiència.  No  han  de  predicar  grans  
teories  sobre  Crist,  sinó  irradiar  el  seu  Esperit.  Han  de fer-lo creïble amb la seva vida, no 
només amb paraules. Aquest és sempre el veritable problema de l’Església: la manca de 
testimonis. Quan oblidem la presència viva de Jesús enmig nostre; quan l’ocultem amb els nostres 
protagonismes; quan la tristesa ens impedeix sentir-ho tot menys la seva pau; quan ens 
encomanem els uns als altres pessimisme i incredulitat... estem pecant contra el Ressuscitat. Així 
no és possible una Església de testimonis.  
 
S’ha obert per a tots els creients en la resurrecció de Jesús un món absolutament impensable en  
el  qual  la  pau  és  el  primer  fruit.  Aquesta  és  la  certesa  que  ens  permet  viure,  passi  el  
que passi, amb esperança. La pau del cor que el ressuscitat proclamava en les seves aparicions 
ens permet avui anar experimentant que ell viu per a tothom i que, en el seu nom, cal seguir 
predicant la conversió dels cors i el perdó dels pecats. Amb Crist ressuscitat ha començat un futur 
nou per a tothom,malgrat que pugui semblar que el món segueix dominat pel pecat i per la mort. 
Ell és present avui en cada gest de fraternitat,en cada mà estesa de perdó,en tots els moviments 
d’alliberament humà quan avancem junts coma germans i germanes en un meravellós 
pelegrinatge, entrellaçats per l’amor que Déu té a cada una de les seves criatures. Al·leluia! 
 

Trobar el sentit de la mort de Jesús com a compliment de totes les promeses fou la tasca inicial de  
la  primera  comunitat.  De quina  manera  avui  nosaltres  el creiem  ressuscitat i  en  som  els 
seus testimonis? 
 

Us  donem  gràcies,Pare  nostre,  perquè  ens  acompanyeu en la nostra vida plena d’incerteses, 
pors i claudicacions. Per mitjà de la fe que ens concediu,reconeixem i professem que la vida de 
Jesús ressuscitat  és  la  vida  plena  que  esperem,  units  amb  tots  els  creients  del  món.  
Augmenteu-nos, doncs, Senyor aquesta fe pasqual. Vos que viviu i regneu pels segles del segles. 
Amén 

ECOPARROQUIES                                                                            
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO DE HOY:  
 

«Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo» 
 

Hoy, el Evangelio todavía nos sitúa en el domingo de la resurrección, cuando los dos de 
Emaús regresan a Jerusalén y, allí, mientras unos y otros cuentan que el Señor se les ha 
aparecido, el mismo Resucitado se les presenta. Pero su presencia es desconcertante. Por 
un lado provoca espanto, hasta el punto de que ellos «creían ver un espíritu» (Lc 24,37) y, 
por otro, su cuerpo traspasado por los clavos y la lanzada es un testimonio elocuente de 

que se trata del mismo Jesús, el crucificado: «Mirad mis manos y mis 
pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y 
huesos como veis que yo tengo» (Lc 24,39). 
 

«Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor», canta el salmo 
de la liturgia de hoy. Efectivamente, Jesús «abrió sus inteligencias 
para que comprendieran las Escrituras» (Lc 24,45). Es del todo 
urgente. Es necesario que los discípulos tengan una precisa y 
profunda comprensión de las Escrituras ya que, en frase de san 
Jerónimo, «ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo». 
  

Pero esta compresión de la palabra de Dios no es un hecho que uno 
pueda gestionar privadamente, o con su congregación de amigos y conocidos. El Señor 
desveló el sentido de las Escrituras a la Iglesia en aquella comunidad pascual, presidida 
por Pedro y los otros Apóstoles, los cuales recibieron el encargo del Maestro de que «se 
predicara en su nombre (...) a todas las naciones » (Lc 24,47). 
 

Para ser testigos, por tanto, del auténtico Cristo, es urgente que los discípulos aprendan -
en primer lugar- a reconocer su Cuerpo marcado por la pasión. Precisamente, un autor 
antiguo nos hace la siguiente recomendación: «Todo aquel que sabe que la Pascua ha sido 
sacrificada para él, ha de entender que su vida comienza cuando Cristo ha muerto para 
salvarnos». 
 Además, el apóstol tiene que comprender 
 inteligentemente las Escrituras, leídas a la luz del Espíritu de la verdad derramado sobre 
la Iglesia. 

Rev. D. Jaume González i Padrós(Barcelona) 

 
 
 
 

 

 

INTENCIONS  DE  MISSA  DE  LA  SETMANA 
 

  DISSABTE    
17 

20h. Missa  Familiar, difunts família Junquera-
Ezquerra 

  DIUMENGE  
18 

11h. 
13h. 

difunts família Jané-Farrás   
Pro Populo 

DISSABTE    
24 

19h. 
20h. 

Hora  Santa  per  joves 
Arcadi  Oliveres 

DIUMENGE  
25               

11h. 
13h 

Quimeta i Dolors 
Pro Populo 

 

HORA  SANTA  PER  JOVES 
 

El proper dissabte 24 tindrem la segona “Hora Santa” amb exposició del Santíssim  Sagrament per joves. A 
les 19 h, ens trobarem per viure un intens moment de pregària davant del Senyor exposat a la custodia. 
 

CONDOL 
 

El domen als familiars de: Mario Fernández Arguelles, Ascensión Andreu Aguilar, Quimeta Gelabert Amigó, Ramon 
Capellas Valles I Teresa Agulló Güell. I desitgem que els difunts gaudeixin de la Vida eterna a la casa del Pare. 
 
 
 
 



 
 

  REUNIONS 
 

DILLUNS  dia  19  Consell Pastoral Parroquial a les 20,30h.Pressencial.  
DIMARTS  dia  20  Justícia i Pau a les 19,30h.Telematicament.  
 

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 
 

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

Horari de misses de dilluns a dissabte a les 20h., 
 diumenge 11h (Català)  i 13h. (castellano) 
Tel: 93 371 12 97. Mn. Xavier 676 75 84 61 

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