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EL SENYOR HA RESSUSCITAT! 
 

Aquesta és gran notícia que hem sentit aquesta nit en la Vetlla 
Pasqual; aquesta és la gran notícia que sentim, avui, aquest matí de 

Pasqua; aquesta és la gran notícia que anirem sentint durant l’octava 
de Pasqua i aquesta és la gran notícia que anirem sentint durant la 

cinquantena pasqual, els cinquanta dies que van des d’avui Diumenge 
de Pasqua fins al Diumenge de Pentecosta. Tots aquests dies, ens 

recorda el catecisme, els hauríem de celebrar amb goig i com si es 
tractés d’un sol i únic dia festiu, com si fos “un gran diumenge”. 

Jesús, morint, va destruir la nostra mort, i ressuscitant ens ha tornat 
la vida. Això és el que celebrem durant el temps de Pasqua.        

 

La resurrecció de Jesús és el nucli de la fe cristiana. “Si Crist no ha 
ressucitat –diu sant Pau als cristians de Corint- la nostra predicació és 

buida i buida és també la vostra fe” (1C 15,14). Els cristians creiem 
l’increïble: que Jesús de Natzaret, crucificat, mort i sepultat, 

ressuscità el tercer i ressuscità per a no morir mai més. 
 

Aquesta gran notícia és per a ser escoltada amb fe, per a ser 
celebrada i viscuda amb alegria i, sobretot, per a ser anunciada als 

quatre vents. La resurrecció de Jesús necessita creients convençuts i 
necessita testimonis amatents. Per tant, cada un de nosaltres som 

convidats a creure i a ser testimonis del Senyor ressuscitat. Cada un 
de nosaltres som una anella més que s’afegeix a la gran cadena 

d’aquells que, al llarg de la història del cristianisme, han cregut en la 
resurrecció del Senyor i d’aquells que, avui, hi continuen creient i 

estan contents de poder-ne donar testiomoni.     

 
De la fe en la gran notícia de la resurrecció del Senyor se’n deriven, 

almenys, un parell de deures ineludibles: ser testimonis del 
ressuscitat, amb paraules i amb l’exemple; i emprendre una vida 

nova (Rm 6,4). I amb això, una vegada més se’ns diu que la fe, per 
ser fe de debò, ha de tenir un efecte directe sobre la nostra vida.  

 
Renovem, doncs, avui, la nostra fe en el Senyor ressuscitat i, 

juntament amb tota l’Església, siguem testimonis creïbles del nostrre 
Senyor i Salvador, que viu per sempre més.  

          El mossèn 
 

 



LA VEU DELS SANTS 

 
Tal com vam indicar en el full parroquial n. 13, del proppassat dia 28 

de març, iniciem avui, en el full parroquial, una breu secció que 

anomenarem “la veu dels sants”. Durant tot aquest mes d’abril els 
textos que reproduirem seran del sant rector d’Ars, un text breu cada 

diumenge.  
Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars, va néixer a Dardilly, un 

poble situat a uns deu quilòmetres al nord de Lyon, el dia 8 de maig 
de 1786. Era el quart d’una família de sis germans.  Fou ordenat 

capellà a Grenoble el dia 13 d’agost de 1815. Va arribar al poble d’Ars 
el 13 de febrer de 1818. El poble tenia, aleshores, uns 230 habitants. 

L’any 1821, Joan Maria Vianney fou nomenat oficialment rector d’Ars. 
L’any 1830 comença l’afluència de pelegrins i de penitents a Ars. El 

nombre anirà augmentant. L’any 1858, van anar a Ars més de 
100.000 pelegrins. El sant rector d’Ars va morir el 4 d’agost de l’any 

1859.    
 

  
“Estimar Déu, que bonic que és! Déu meu! Què estimarem si no 
estimem l’Amor? L’home ha estat creat per Amor, per això està tan 

inclinat a estimar. Estimar Déu amb tot el cor és no estimar ningú 
més que ell, és fer-lo present en tot el que estimem. No podem pas 
estimar Déu sense donar-ne testimoni amb les nostres obres”.  

 
Sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars 

 
 
AGENDA 
INTENCIONS DE MISSES: Dissabte dia 3 d’abril, per LURDES HOMS, 

difunta; diumenge, dia 4, per MONTSERRAT ROSELL, difunta.  
 

INFORMACIONS:  
COL·LECTA DIA DEL SEMINARI: es van recollir 646’73 euros, que ja 
han estat lliurats al Seminari. Moltes gràcies.    

 
DEFUNCIÓ:  el propassat dia 30 de març, a les quatre de la tarda, es va 

celebrar la missa exequial per FRANCESC XAVIER CLOS i BALDO, que 
havia mort el dia abans, a Vic. Doneu-li, Senyor, el repòs etern.   
 

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA DE VILADRAU. Gràcies a la tenacitat 
d’algunes persones s’ha aconseguit construir una pàgina web de la 

parròquia de Viladrau. La podreu trobar en aquesta adreça 
http://parroquiadeviladrau.com. Aquesta pàgina no té altra pretensió 
que fer que l’evangeli i la veu de l’Església arribi a més gent i, alhora, 

acostar una mica més la vida de la parròquia a tothom qui hi pugui estar 
interessat.  

http://parroquiadeviladrau.com/

