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CRIST HA RESSUSCITAT 

 

Durant la cinquantena pasqual, això és, des d’avui, diumenge de Pasqua, i fins el 
diumenge de Pentecosta, se’ns recomana de cantar, a l’inici de la missa, aquest cant: 

 

Crist ha ressuscitat, al·leluia! 
i ens fa passar de mort a vida, al·leluia! 

Avui per tota la terra. 

el poble dels redimits 
canta: al·leluia, al·leluia! 

 
En aquesta estrofa es diu l’essencial del que recordem, celebrem i volem reviure  

durant aquests cinquanta dies: amb la resurrecció de Crist hem passat de mort a vida, 
hem estat redimits, això és, hem estat salvats del pecat i de la mort i hem passat a 
formar part del poble dels redimits, dels salvats. Per lloar Déu i agrair-li aquest do 

durant tot el temps de Pasqua, aquest poble de salvats, que som tots els batejats, fem 
ressonar en les nostres esglésies el cant de l’Al·leluia.  
 

Si hem estat redimits, salvats, cal que visquem com a redimits, com a salvats. I això 
vol dir donar testimoni, amb fets i paraules,  que la fe ens fa mirar la vida amb 
confiança i esperança, que la fe ens ajuda a entomar les dificultats amb fortalesa 

d’ànim, que la fe ens fa mirar el futur amb pau perquè sabem que Déu provident 
condueix la història  i que Déu no ens abandonarà perquè ha fet una aliança per 
sempre amb la humanitat. I tot això ho vivim amb joia.  

 
La joia pasqual no és un goig efímer, caduc, sinó una vivència interior que ens ajuda a 
encarar la vida, per difícil que sigui, amb una immensa confiança en Déu. La joia 

pasqual passa per creure’ns aquestes encoratjadores paraules del profeta Isaïes:  
 

“No tinguis por, que jo t’allibero. 

T’he cridat pel teu nom: ets meu. 
Si travesses aigües profundes, jo sóc amb tu; 

si passes rius, el corrent no et cobrirà. 

Si camines pel foc, no et cremaràs, 
no et consumiran les flames. 

Perquè jo, el Senyor, sóc el teu Déu, 

el Sant d’Israel, el teu salvador. 
Ets preciós per a mi, 

I jo t’estimo”. (Is 43,1-4) 
                                                                                El mossèn 

 
Bona Pasqua a tothom.  

Que el Crist ressuscitat ens ompli de joia 

el cor!  



 

 

AGENDA  
 

INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 7: per Juana María 

Mariol, difunta; diumenge, dia 8: pel poble de Viladrau; dijous, 

dia 12: per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 14: 
per Lurdes Homs, difunta; diumenge, dia 15: per Montserrat, 

Soledat i Jaume Rosell i Giralt, difunts.   

 

 

INFORMACIONS  
 

COL·LECTA DIA DEL SEMINARI (17 i 18 de març): es van recollir 

432,65 euros. Moltes gràcies. 

 
FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes no farem la 

sessió de formació que tocaria fer perquè coincideix amb el Dissabte 

Sant i la celebració de la Vetlla Pasqual i l’hora en què cal fer la 

celebració de la Vetlla Pasqual a Seva no ho permet. Ho deixem, 
doncs, pel mes vinent.   

 

45è PELEGRINATGE A LOURDES. Del 12 al 16 de maig es farà el 

45è pelegrinatge  amb malalts i minusvàlids que organitzen 
conjuntament les diòcesis de Solsona i Vic. Enguany presidirà el 

pelegrinatge el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova. Podeu demanar 

informació a l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes de la Comarca 

d’Osona, a Vic, de dilluns a divendres, tardes de 4 a 8 hores, tel. 938 

869 340. És una magnífica ocasió per a viure una experiència de 
pregària, d’acompanyament de persones malaltes i de practicar el 

voluntariat.  

 

NOVA CARTELLERA: ja tornem a tenir cartellera per a fer públiques 
les informacions de la parròquia i poder-hi penjar alguns cartells que 

ens arriben de diversos organismes de l’Església. Esperem que la 

nova cartellera aguanti més que l’antiga i no se’ns l’emporti el vent.   

 
EXCURSIÓ-PELEGRINATGE A TOURS (França), per a visitar la 

catedral on hi ha una reconstrucció del sepulcre Sant Martí de Tours,  

patró de la nostra parròquia. És previst de fer l’excursió-pelegrinatge 

a la darrera setmana de maig (del 28 al 31). La podem fer de tres 

dies o de quatre. Ara, el que cal és saber si hi hauria, almenys, unes 
25 persones disposades a apuntar-se a aquesta excursió-

pelegrinatge. A finals d’abril hauríem de saber la resposta.   

 

 
 


