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PASQUA

“He ressuscitat i ara estic sempre amb tu. La meva mà et sosté”. 
Aquestes  paraules  són  del  Papa  Benet  XVI  i  les  va  pronunciar  en 
l’homilia de la Vetlla Pasqual de l’any 2007, a Roma. Ha semblat bé 
que aquestes paraules, que són una glossa, un comentari,  del salm 
138, ens acompanyin durant tots els cinquanta dies després de Pasqua 
(la Cinquantena Pasqual) i per això les hem escrites en la pancarta que 
hi ha penjada en el presbiteri.

Sí, la Pasqua és la celebració de la Resurrecció del Senyor. Tota la litúrgia 
d’aquests dies ens ho anirà recordant insistentment. “La mà del Pare –
diu Benet XVI- ha sostingut el Fill  en la nit de la mort, i així Ell ha 
pogut aixecar-se, ressuscitar”.  La mà de Déu ens sosté a nosaltres i 
així  també  nosaltres  ens  podem  aixecar,  una  i  mil  vegades,   i 
continuar provant de ser fidels al camí de la fe.  

Crist ressuscitat viu i és present entre nosaltres, sobretot, en la celebració 
de l’Eucaristia, però també allí on hi ha persones que fan realitat les 
obres de misericòrdia: donar menjar a qui té fam, vestir els despullats, 
allotjar  els  pelegrins,  visitar  els  malalts...   I  aquesta  presència  de 
Jesús  ressuscitat,  en  l’Eucaristia  i  en  aquells  que  fan  el  bé  sense 
esperar res a canvi ens encoratja i ens enforteix per a ser deixebles i 
testimonis, de paraula i obra,  en el món que ens ha tocat viure. 

La Pasqua és joia, llum, vida, cant... La Pasqua és escoltar i acollir amb 
molt de goig una Gran Notícia que hem de deixar ressonar fins al fons de la 
nostra ànima i hem de fer-la ressonar, sobretot amb l’exemple de vida, dins 
les nostres famílies, en el nostres parròquies, en els nostres pobles i allà on 
siguem. 

El Senyor ha ressuscitat. Al·leluia! Alegrem-nos-en i celebrem-ho!

El mossèn



TENIM NOU PAPA: EL PAPA FRANCESC

Tots  els  catòlics  han viscut  l’elecció  del  cardenal  argentí,  arquebisbe  de 
Buenos  Aires,  Jorge  Mario  Bergoglio,  com  a  nou  Papa,  amb  molta 
esperança. La seva senzillesa i la seva proximitat a les persones han aixecat 
grans  expectatives.  Entre  els  cristians  se  sent  repetidament  aquella 
exclamació que és una barreja de goig i esperança: Anirem bé! El nostre 
bisbe Romà, amb motiu de l’elecció del nou Papa va dir:  “El Papa és el 
servent dels servents de Déu. Està al servei de la humanitat per predicar 
Crist i cercar des de Crist la pau per a tothom”. Donem gràcies a Déu per 
aquest nou Papa, el bisbe de Roma, preguem per Ell, tal com ell mateix des 
del primer moment va demanar, i estiguem atents a les seves paraules i als 
seus gestos.  

AGENDA

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 4 d’abril:  pels difunts del poble; dissabte, 
dia 6 d’abril:  per Joan Zorita i Concepció Crosas, difunts; diumenge, dia 7:  pel 
poble de Viladrau. 

SESSIÓ DE FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: La farem, com sempre, a la 
rectoria, a ¼ de 7 de la tarda, el dissabte, dia 6 d’abril. Tothom hi és convidat.

PELEGRINATGE A MONTSERRAT: Com haureu pogut veure en el cartell que hi ha 
penjat a la cartellera de l’exterior de l’església, el bisbat ha organitzat un pelegrinatge 
diocesà a Montserrat,  el  proper  dia 20 d’abril,   amb motiu de l’Any de la Fe.  El 
programa d’actes és el següent: a les 11 del matí,  missa conventual, presidida pel 
nostre bisbe Romà;  a 2/4 de 2 dinar al restaurant de Montserrat, edifici del Mirador; a 
les 4 de la tarda, comiat a la Mare de Déu, al Cambril. S’ha pactat un menú igual per a 
tothom, per un import de 19,10 euros. No és obligatori anar a aquest restaurant. Si es 
vol, hom pot portar-se el dinar. Els qui pugueu i vulgueu venir, apunteu-vos, si us plau, 
a  la  parròquia.  Si  hi  ha  prou  gent  farem un autocar  amb la  gent  de l’arxiprestat 
Guilleries-Congost, autocar que sortirà de Vic. La  data límit d’inscripció és el dia 
10 d’abril. També, si algú ho desitja, pot anar a Montserrat amb cotxe propi i després 
afegir-se als actes del pelegrinatge. 

46è PELEGRINATGE A LURDES:  es farà de l’11 al 15 de maig. Serà presidit pel 
bisbe de Solsona, Mons. Xavier Novell. Per a inscriure’s cal comunicar-ho a la Glòria 



Font Serra, de Viladrau, telèfon 93 884 93 17. El termini d’inscripció és del 15 de 
març al 17 d’abril. 

INFORMACIONS

COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI (16-17 de març):  es van recollir  663,87 
euros, que ja han estat lliurats als seus destinataris. Moltes gràcies.

Que la joia de Pasqua habiti en els  nostres cors 
per tal que siguem testimonis valents i engrescats 

del Ressuscitat.  
Bona Pasqua a tothom!
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