
 

 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU  
DIUMENGE DE PASQUA -24 d’abril del 2011- Full parroquial n. 69 

 

NO HI ÉS AQUÍ, HA  RESSUSCITAT! 
 

“No hi és aquí. Ha ressuscitat tal com havia predit”. Aquesta 

frase que l’àngel del Senyor, el matí del diumenge, digué a Maria 

Magdalena i Maria que anaren a veure el sepulcre, ressona, avui, en 
totes les esglésies cristianes del món. El Crucificat, ha ressuscitat, és 

viu. 

 

Aquesta és la gran notícia del dia de Pasqua. L’escoltem amb el cor 

joiós i agraït i intentem copsar tota la grandesa i tot el que significa 
per a la nostra vida i per a la vida del món. El camí cap a Déu s’ha 

obert novament, és possible creure en la vida eterna i esperar-la, 

perquè, Jesús, un home igual en tot a nosaltres, excepte en el pecat, 

ha ressuscitat, ha vençut el pecat i la mort eterna. 
 

“Immediatament les dones, amb por, però amb una gran 

alegria, se n’anaren corrents del sepulcre per anunciar-ho  als 

deixebles”. El comportament d’aquestes dones, primers testimonis 
de la resurrecció de Crist, ens recorda que creure i donar testimoni 

són dues actituds que van juntes. De l’abundància del cor en parla la 

boca, diem. Doncs, bé, Maria Magdalena i Maria no es poden estar de 

comunicar allò que els cremava el cor: el seu amic, Jesús, ha 
ressuscitat. D’elles, d’aquestes dues dones, els cristians d’avui i de 

sempre hem d’aprendre la lliçó sublim: si creiem de debò en el Crist 

ens n’hem de fer portaveus, testimonis, ambaixadors, sabent que el 

millor testimoniatge, i sovint l’únic testimoniatge que és escoltat i 

acceptat, és el que parla amb els fets, amb la vida, amb el cor. 
 

Visquem aquests dies, sobretot aquesta primera setmana de Pasqua i 

durant tota la cinquantena pasqual, la joia de creure i esperar en 

Algú, el Ressuscitat, que viu eternament i ens fa participar, ja des del 
nostre baptisme i per pura gràcia, de la seva mateixa eternitat i de la 

seva vida gloriosa. 

El mossèn 
    

 

 
 

 

 

 

 



 

AGENDA 

 

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 23: pel poble de 
Viladrau; diumenge, dia 24: per Carme Serra i Muntal; Dijous, dia 

28: per Carme Serra i Muntal, difunta;  dissabte, dia 30: pels 

germans Pere i Jordi Blancafort, difunts; diumenge, dia 1 de 

maig: pel poble de Viladrau. 
 

 

APLEC DE SANT SEGIMON : el dia 1 de maig, com ja és tradició, se 

celebrarà l’Aplec a sant Segimon. La missa se celebrarà a les 11 del 
matí. 

 

INFORMACIONS 

 
DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 300,00; 500,00; 100,00, 

500,00, 10,00 euros, 50,00, 20,00.  Fins el dia d’avui s’han recollit: 
4.143,00 euros. Moltes gràcies 

 
 

 

 
 

Bona Pasqua a tots. 
Que la pau de Jesús ressuscitat us 

acompanyi sempre!      


