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CINQUANTA DIES DE GOIG

Diumenge passat celebràvem la Pasqua, la festa més important del 
calendari  litúrgic;  per  als  cristians,  la  festa  de  les  festes.  I  la 
rellevància  de  la  Pasqua,  l’Església  la  destaca  convidant-nos  a 
celebrar  la  Pasqua  durant  cinquanta  dies,  durant  la  cinquantena 
pasqual. Per tant, durant aquests cinquanta dies l’Església vol que els 
cristians assaborim el goig pasqual, el goig de la resurrecció de Jesús 
i  que,  de  passada,  reflexionem  sobre  la  grandesa  del  fet  de  la 
resurrecció de Jesús i de les conseqüències pràctiques que es deriven 
de creure que Jesús és viu.

La Resurrecció de Jesús demana, primer  de  tot, la fe. Cal passar de 
la  no  fe  a  la  fe,  com  els  apòstols  i  les  dones  que  van  anar  el 
diumenge, molt de matí, al sepulcre amb les espècies aromàtiques 
per ungir el cos de Jesús. De la incredulitat  van passar a la fe. Déu, 
Pare, ha fet possible el que semblava impossible: ha tornat la vida a 
Jesús, per a no morir mai més. Aquest fet ha quedat enregistrat com 
una de les afirmacions clau de la professió de fe catòlica: “Crucificat 
després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i 
ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures”.   Tot el que 
Jesús va dir i va fer ha estat aprovat per Déu Pare i per això, ara, 
Jesús seu a la dreta del Pare. “En la seva mort -resem en el prefaci 
pasqual, a l’hora de la missa- la nostra mort ha estat vençuda, en la 
seva resurrecció tots hem retornat a la vida”.  Jesús ressuscitat ens 
ha obert el camí de la vida eterna; el pecat i la mort eterna ja no 
tenen poder damunt nostre. 

Creure en Jesús ressuscitat comporta, com a conseqüència, donar-ne 
testimoni, fer-nos portaveus d’aquesta gran notícia. El goig de creure 
en la resurrecció de Jesús no és per a quedar-nos-el per nosaltres 
sols, sinó que, seguint també l’exemple dels apòstols i de les dones 
que  van  anar  al  sepulcre,  és  un  goig  per  a  comunicar-lo,  per  a 
compartir-lo amb  la gent que tenim més a la vora i amb tothom que 
trobem en el nostre camí.  Per això, com resem també en el prefaci 
de la missa, amb  la resurrecció de Jesús “d’un cap a l’altre de la 
terra  tot  el  món exulta”.  Som tots  els  cristians  del  món que ens 
alegrem de la Resurrecció de Jesús.

Creure  en  la  Resurrecció  de  Jesús  i  donar-ne  testimoni  són  dues 
actituds que van juntes. La fe en la resurrecció de Jesús empeny el 



creient a comunicar l’experiència que viu. Qui creu que Jesús és viu i 
que és el nostre Senyor i Salvador, no es pot estar d’anunciar-ho, de 
proclamar-ho, perquè vol que les altres persones també ho creguin i 
experimentin  personalment  aquest  gran  goig.  La  cinquantena 
pasqual, aquests cinquanta dies que segueixen la festa de Pasqua, 
és,  doncs, una oportunitat  per experimentar  l’alegria de la fe,  per 
deixar  que el  nostre  cor  s’ompli  de  goig  i  per  preguntar-nos  què 
farem per ser testimonis, amb la paraula i l’exemple, d’aquest goig 
que portem al cor.

El mossèn   

AGENDA

INTENCIONS  DE  MISSES:  dijous,  dia  11:  pels  difunts  de  la 
parròquia; dissabte, dia 13: pels difunts de la família; diumenge, 
dia 14: pel poble de Viladrau.

INFORMACIONS

PELEGRINATGE  A  MONTSERRAT:  Com  ja  vam  anunciar  el 
dissabte dia 20 d’abril es farà, si Déu vol, un pelegrinatge diocesà 
a Montserrat.  L’horari dels actes és el següent: a les 11 del matí, 
missa conventual,  presidida pel  bisbe Romà; a  2/4 de 2,  dinar al 
restaurant Montserrat (o allà on es vulgui). S’ha aconseguit d’ajustar 
més el preu del dinar a: 15,00 euros; a les 4 de la tarda, comiat a la 
Mare de Déu. En l’arxiprestat Guilleries-Congost, al qual pertany la 
parròquia de Sant Martí  de Viladrau, s’està organitzant un autocar 
que sortirà de Vic. Cal, doncs, que qui tingui previst de participar en 
aquest pelegrinatge ho comuniqui com més aviat millor al mossèn.    

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. 

COL·LECTA PER TERRA SANTA: En la col·lecta que es va fer el proppassat 
Divendres Sant, a favor de Terra Santa es van recollir  220,10 euros.  Moltes 
gràcies. 


