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EL GOIG PASQUAL 

Cada diumenge, a l’església, celebrem el misteri de la Creu i de la victòria 

de Jesús, per això podem dir amb tota propietat que el diumenge és el dia 

de la Pasqua setmanal.  Parlem sobretot de la Pasqua al final de la Setmana 

Santa, el diumenge que celebrem la resurrecció del Senyor.  

La Pasqua és la festa més important del calendari cristià, tant important que 

la fem durar cinquanta dies. Per això dins el cicle anual de l’Any litúrgic hi 

ha un temps que en diem «El temps pasqual», que són els cinquanta dies 

que van des del diumenge de la Resurrecció fins el diumenge de la 

Pentecosta (enguany el dia 15 de maig). Aquests cinquanta dies reben 

també nom de «cinquantena pasqual». 

Aquests cinquanta dies  han de ser celebrats, diu l’Església, amb alegria i 

exultança com si es tractés d’un sol i únic dia festiu i com «un gran 

diumenge».  

Durant aquests cinquanta dies de Pasqua s’ha d’accentuar l’aspecte festiu 

de les celebracions litúrgiques. Són dies de goig, d’alegria, perquè hem 

estat salvats per Jesucrist ressuscitat.   

Per a fer-nos viure el goig pasqual, l’Església, que és mestra i pedagoga, té 

cura que en les celebracions, sobretot l’Eucaristia de cada diumenge, 

traspuï aquest goig a través  d’elements que ens entrin pels ulls: al voltant 

de l’altar, hi ha d’haver flors, més que en la resta de l’any; el ciri pasqual, a 

prop de l’altar, ha d’estar encès, i també ornamentat amb flors; els 

diumenges es fa la benedicció i l’aspersió de l’aigua, que substitueix l’acte 

penitencial del començament de la missa; els cants han de ser festius i que 

facin ressonar la notícia de la resurrecció del Senyor; el cant de l’Al·leluia 

abans de l’Evangeli; el cant de prefaci; els vestits litúrgics del celebrant són 

blancs; caldria cantar el Glòria, cada diumenge; es llegeix el llibre dels Fets 

dels Apòstols, que està ple del missatge pasqual i que ens fa contemplar el 

creixement de l’Església nascuda de la resurrecció de Jesucrist; els 

evangelis que es llegeixen, amb algunes excepcions, són de l’evangeli 

segons sant Joan, ja que en aquest evangeli és on els temes pasquals 

apareixen més subratllats; és el temps idoni per celebrar el sagrament del 

Baptisme, etc.... 

A més de fixar-nos en la rellevància d’aquests elements litúrgics, cal que 

visquem com a ressuscitats, com persones noves, que han abandonat una 

manera de viure contrària o estranya a l’Evangeli i han adoptat la vida 



pròpia dels fills estimats de Déu. I això ho podríem concretar intentant viure 

el missatge de les benaurances: feliços els pobres en l’esperit, feliços els 

humils; feliços els qui tenen fam i set de ser justos; feliços els compassius; 

feliços els nets de cor; feliços els qui treballen per la pau... Provar-ho, seria 

viure el goig pasqual.  

El mossèn  

AGENDA   

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 21: pels difunts d’una família; 

dissabte, dia 23: pels difunts d’una família; diumenge, dia 24: pel poble 

de Viladrau     

INFORMACIONS 

SANT JORDI: recordem que, dissabte, dia 23, segons el calendari de 

l’Església és la solemnitat de sant Jordi, màrtir, patró secundari de 

Catalunya. Recordem-nos de pregar pel nostre país, per la nostre gent i 

pels nostres governants. 

 

INICIACIÓ A LA LECTURA DE LA BÍBLIA 

DATES PER A ORIENTAR-SE EN LA LECTURA DE LA BÍBLIA (1)  

La història d’Israel es pot dividir en cinc períodes, de durada variable, però 

que marcaran profundament la història de la Bíblia. Avui, recordem els dos 

primers períodes:   

El temps dels avantpassats: els Patriarques (vers 1850-1350 abans 

de Jesucrist) D’aquest període els escriptors bíblics s’han fixat sobretot en 

tres noms: Abraham, Isaac i Jacob. Històricament no se sap gaire res 

d’aquest període. Més aviat tard es recordaran aquests avantpassats i 

s’escriurà la seva història. Alguns dels seus descendents, empesos per la 

fam, es refugiaran a Egipte.  

L’esdeveniment fundador: l’Èxode (vers el 1250 abans de Jesucrist) 

El punt de partença veritable de la història d’Israel es resumeix en un fet 

que se situa vers el 1250 abans de Jesucrist, i que s’anomena l’Èxode: la 

sortida d’Egipte dels hebreus sota el guiatge de Moisès i la seva instal·lació 

progressiva en el país de Canaan. Allí, fins l’any 1000, aproximadament, 

aquests nouvinguts s’uniran a d’altres grups de la mateixa arrel.  És el 

període anomenat dels Jutges.  

(Extret de Marc Sevin, La Bible en 50 clés) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


