
PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU 

DIUMENGE DE PASQUA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR  -CICLE A- 

-20 d’abril del 2014-FULL PARROQUIAL n. 225 

 

REALMENT EL SENYOR HA RESSUSCITAT! 

Després del temps de Quaresma, l’Església ens proposa de viure amb 

goig i amb tota la plenitud possible el temps de Pasqua, un temps 

marcat pel cant de l’Al·leluia, com a expressió joiosa de la nostra fe 

en el Crist Ressuscitat. El temps de Pasqua acabarà amb la celebració 

de la solemnitat de Pentecosta, enguany el dia 8 de juny, després del 

rés de les Completes, l’última oració del dia, abans del descans 

nocturn.  

Durant tot el temps de Pasqua la litúrgia ens vol encomanar  -i fer 

viure en primera persona- l’alegria que sentiren els deixebles quan 

se’ls va anunciar la notícia, la gran notícia, de la resurrecció de Jesús. 

El goig pasqual substitueix, durant la cinquantena pasqual, la crida a 

la conversió que hem sentit insistentment durant la Quaresma. 

Vet ací alguns exemples del missatge que anirem sentint durant el 

temps de Pasqua: «Avui el vostre Unigènit, vencent la mort, ens ha 

obert les portes de l’eternitat», llegim en l’oració-col·lecta de la missa 

del dia del Diumenge de Pasqua. «Avui és el dia en què ha obrat el 

Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo», cantarem en el salm 

responsorial d’aquest mateix dia. I sant Pau ens recordarà les 

exigències que es deriven de celebrar la resurrecció del Senyor: 

«Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu 

allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu, 

estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra». I en pregàries 

successives hi trobarem l’esperança que ha d’omplir el nostre cor: 

«Oh Déu, protegiu perpètuament la vostra Església, perquè, 

renovada pels sagraments pasquals, arribi a la glòria de la 

resurrecció».  

És Pasqua! La més gran de les festes cristianes. Deixem entrar el 

goig pasqual en el nostre cor i deixem que aquest goig ens faci 

millors persones, millors cristians.    

Bona Pasqua a tothom! 

El mossèn 



47è PELEGRINATGE A LOURDES AMB MALALTS I 

MINUSVÀLIDS 

Del 14 al 18 de juny del 2014 

Presidit pel bisbe de Vic Mons. Romà Casanova i Casanova 

Organitza: Hospitalitats Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona 

Inscripcions: A Vic, local de l’Hospitalitat, Rda. Camprodon, 2. Edifici 

Seminari. Tel 93 886 93 40  

Termini d’inscripció: del 14 d’abril al 20 de maig. 

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb la Glòria Font i 

Serra, d’aquí a Viladrau.  

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: Dijous, 24: per un difunt de la 

parròquia; dissabte, dia 26: pels difunts de la família Bayés 

Coma; diumenge, dia 27: pel poble de Viladrau.  

  «Al·leluia! al·leluia! Ple de 

vida, Crist ens ha salvat! Ell ens porta l’esperança. 

Alegrem-nos tots: al·leluia!» 

            



 

 

 

 

 

 

  

 

 


