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HA RESSUSCITAT, NOSALTRES EN SOM TESTIMONIS 

És Pasqua, el centre de l’any litúrgic; pels cristians, és la festa més 

important de tot l’any, una festa tan important i solemne que la fem durar 

cinquanta dies. Per això l’Església parla 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». 

Pasqua és creure, celebrar, viure  i testimoniar la resurrecció del Senyor, i 

fer-ho amb una gran alegria: «Els deixebles s’alegraren de veure el 

Senyor», diu l’evangeli de sant Joan.   

L’Evangeli ens fa reviure diversos moments de la trobada de Jesús 

ressuscitat amb els seus amics: «El diumenge molt de matí, les dones van 

anar al sepulcre i dos homes amb vestits resplendents els digueren: No hi 

és, aquí: ha ressuscitat».  Els deixebles digueren a Tomàs: «Hem vist el 

Senyor». «Realment el Senyor ha ressuscitat i s’ha aparegut a Simó», deien 

els onze, que estaven reunits. I Pere, parlant de Jesús, proclama davant del 

poble: «Déu l’ha ressuscitat d’entre els morts. Nosaltres en som 

testimonis».  

 

 

Creure en la resurrecció del Senyor és acceptar que és veritat el que vam 

recordar el divendres sant: que de l’arbre sec, de la Passió i Mort de Jesús, 



en surt la salvació, l’alliberament del pecat i de la mort eterna. És, com va 

fer l’apòstol Tomàs, dir amb el cor: «Senyor meu i Déu meu».   

Celebrar la resurrecció del Senyor és deixar-nos embolcallar per l’alegria 

de la fe. Jesús, el Senyor,  ha obert un camí nou, i Ell s’ha posat al davant, 

és  el primer de la cordada que ens portarà cap al cim més anhelat: la 

Jerusalem celestial, la glòria, el cel. I això ho celebrem i en fem festa en les 

nostres celebracions litúrgiques, sobretot en la missa.  

Viure la resurrecció del Senyor és, com ens diu sant Pau «revestir-nos de 

l’home nou, que es va renovant a imatge del seu creador», és «posar el cor 

en allò que és de dalt, no en allò que és de la terra». És intentar fer la 

voluntat de Déu, ara i aquí. 

Testimoniar la resurrecció del Senyor és ser-ne ambaixadors, preparar el 

camí perquè altres homes i dones s’afegeixin, com a noves anelles, a la 

llarguíssima cadena de cristians que proclamen als quatre vents que Jesús 

ha ressuscitat, que és viu i que ha començat una nova etapa de la història.   

Aquesta gran notícia de la resurrecció del Crist, la Pasqua, no és, 

malauradament,  per a tothom una gran notícia. Per això ens cal creure-la, 

celebrar-la, viure-la i testimoniar-la de la millor manera possible, perquè 

amb el nostre exemple d’altres homes i dones l’arribin a conèixer i acollir.  

Bona Pasqua a tothom !                      El mossèn 

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 31: per la intenció del qui ha fet 

l’almoina; mes d’abril: dissabte, dia 2: per Joan Arxé i Mitjavila, difunt; 

diumenge, dia 3: pel poble de Viladrau. 

FORMACIÓ CRISTIANA PER ADULTS: després del parèntesi del mes de març, si 

Déu vol, reemprendrem les sessions de formació el dissabte, dia 16 d’abril, a les 

18,15 h (a un quart de set del vespre), a la rectoria. Tothom hi és convidat.   

INFORMACIONS 

TEMPS PASQUAL: Amb el diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor, 

encetem el temps pasqual. Aquest temps comença amb l’anomenada «octava de 

Pasqua», que s’acaba el dia 3 d’abril, II diumenge de Pasqua, després del rés, a la 

nit, de les Completes. Els diumenges que segueixen a la Pasqua de Resurrecció, 

fins a la Pasqua de Pentecosta, enguany el dia 15 de maig, són com un sol dia de 

Pasqua, un llarg i gran diumenge que els cristians celebrem amb una gran joia. És 

l’anomenada «Cinquantena pasqual» (els cinquanta dies de Pasqua). El color 

litúrgic és el blanc, el color de Déu, de la llum, de la llibertat. És el color dels 

batejats, que en el baptisme porten sempre un vestit blanc, signe de la seva 

llibertat de fills estimats de Déu. És el color de la festa.  


