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JESUCRIST HA RESSUSCITAT, AL·LELUIA, AL·LELUIA! 

Avui totes les comunitats cristianes, l’Església catòlica, estesa d’Orient a 

Occident, celebren la victòria del seu Senyor i Salvador. Jesucrist ha 

ressuscitat! És viu! I aquesta gran notícia que recordem cada any en 

aquests dies ens porta alegria al cor, ens dóna pau i esperança.  

Creiem en algú, Jesucrist, que va passar pel món fent el bé, que fou 

condemnat a mort injustament, que va morir clavat en una creu, i que va 

ressuscitar, es va  despertar de la mort, per a no morir mai més.  

La notícia d’aquest fet de seguida prengué una gran volada i els deixebles 

de Jesús, abans homes covards i acovardits, sortiren als carrers de 

Jerusalem a anunciar-la.  D’aleshores ençà  -i aquesta és la gran meravella-  

sempre més hi ha hagut en el món homes i dones que han anunciat aquesta 

notícia i que l’han celebrada i que han posat el seu temps, la seva traça, la 

seva fe a difondre-la i a fer que Jesús ressuscitat sigui acollit, cregut, 

estimat. 

Cadascú de nosaltres som i hem de ser portaveus engrescats d’aquesta 

notícia de la resurrecció de Jesús i hem d’acompanyar la nostra paraula 

amb els fets, amb una manera de viure inspirada en el que Jesús feia i deia, 

per tal que el nostre testimoniatge sigui creïble. 

Que l’alegria de la Pasqua, de la Resurrecció de Jesús, inundi el nostre cor, 

il·lumini les nostres vides i porti pau i esperança a les nostres famílies, a la 

nostra societat i al món sencer.  

 

Bona Pasqua a tothom! 

 



COMENÇA LA CINQUANTENA PASQUAL 

A partir d’avui comencem un nou període de l’any litúrgic: el temps de 

Pasqua, que dura cinquanta dies: en diem la «cinquantena pasqual»  

Aquests cinquanta dies s’acaben amb el diumenge de la Pentecosta, que 

enguany serà el dia 24 de maig. La solemnitat de la Pasqua – Resurrecció 

del Senyor- i la solemnitat de la Pentecosta-vinguda de l’Esperit Sant-  són 

la porta d’entrada i de cloenda, respectivament, de la cinquantena pasqual. 

Cinquanta dies  que  han de ser celebrats amb alegria i exultança, com si es 

tractés d’un sol i únic dia festiu i com  «un gran diumenge».  

Els vestits litúrgics en les celebracions de tot el temps pasqual són de color 

blanc. El blanc és el color de Déu, de la puresa, de la llum, de la llibertat. És 

el color dels batejats. És el color de la festa. És el color que es fa servir en 

les grans festes litúrgiques de l’any. 

 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 9: per Juana María Mariol, 

difunta; pels difunts de la parròquia; dissabte, dia 11: per Joan Zorita 

i Conxita Crosas, difunts; i per Montserrat, Soledat i Jaume Rosell, 

difunts; diumenge, dia 12: pel poble de Viladrau.  

INFORMACIONS 

DEFUNCIONS: El proppassat dia 13 de març, a l’església parroquial, es va 

celebrar la missa exequial per Joan Guilaniu i Serra, de 88  anys d’edat, 

natural de Barcelona i veí de Viladrau.  El dia 20 de març per Francesc  

Busquets i Roca, de 71 anys d’edat, natural i veí de Viladrau. El dia 25 de 

març   per Maria Masvidal i Pagès, de 91 anys, natural de Viladrau i veïna 

de Barcelona. I el dia 31de març per Elvira Baldó i Gili, de 94 anys, 

natural d’Arbúcies i veïna de Viladrau. Doneu-los, Senyor, el repòs etern.     

DONATIU: s’ha rebut un donatiu per a la parròquia de 50,00 euros. 

Moltes gràcies.  

COL·LECTES MISSES EXEQUIALS: en les tres misses exequials, la del dia 

13, la del dia 20 i la del dia 25, es van recollir: 101,01 euros,  180,54 

euros, 163,85 euros i 128,61 euros,  respectivament, que dividirem, 

com sempre, en tres parts: una, per celebrar misses pels difunts de la 

parròquia; una altre, per les necessitats de la parròquia (llum, calefacció, 

etc.), i una altre, dividida en parts iguals, per Càritas i Mans Unides.  

COL·LECTA  DIA DEL SEMINARI: en la col·lecta dels proppassats dies 21 

i 22 de març es van recollir 123,04 euros. Moltes gràcies.  

 



 

 

 

 

  

 


