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TORNEM-HI AMB LA JOIA PASQUAL 

No sé si us heu fixa’t mai que no és habitual trobar una església en la qual 

hi hagi una imatge o una pintura de la resurrecció del Senyor. Fa com la 

impressió que, en les nostres esglésies, l’art s’hagués aturat el Divendres 

Sant o, a tot estirar, el Dissabte Sant. Però la Pasqua, pel que fa a imatges i 

pintures, no és habitual que hi sigui present.  

Aquesta mancança ha condicionat molt la nostra manera de viure la fe. 

Estem molt familiaritzats amb la Quaresma -durant la Quaresma som 

capaços de fer pràctiques penitencials-, però com que estem poc 

familiaritzats amb la Pasqua no acabem de trobar quins actes caldria fer per 

a viure amb la joia i l’exultança que se’ns convida a tenir no sols el dia de 

Pasqua, sinó tota la cinquantena pasqual, això és, els cinquanta dies que 

van des del diumenge de Resurrecció fins el diumenge de Pentecosta. 

Vam dir, el dia passat, que les celebracions litúrgiques de durant el temps 

pasqual, si les seguim de prop ens ajuden a viure la joia pasqual i, alhora, 

ens recorden que, de nosaltres, s’espera una  renovació interior que 

s’expressi en la nostra manera de fer. Vegem-ho en uns quants textos que 

hem sentit o anirem sentint els diumenges de Pasqua:       

«Ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, 

on hi ha el Crist; estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra» 

(lectura segona del dia de Pasqua).  

«Els convertits de nou vivien feliços, plens d’alegria i de l’Esperit Sant»; 

(lectura segona, diumenge IV de Pasqua).  

«Rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país 

dels jueus, a Samaria i fins els límits més llunyans de la terra»; (lectura 

primera, solemnitat de l’Ascensió del Senyor). 

«Vosaltres no viviu segons les mires naturals, sinó segons les de l’esperit, 

perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres (lectura segona, solemnitat de 

la Pentecosta). 

Cal, doncs, que aquesta alegria i exultança que ens demanen les 

celebracions litúrgiques de la Pasqua les sapiguem exterioritzar i traduir en 

alguns fets concrets, per petits que siguin. Crist ressuscitat ens ha obert un 

horitzó inesperat -«ressuscitant ens ha tornat la vida»- i és aquesta vida  la 



que hem de viure en plenitud. Ser feliç -o intentar ser-ho- no està pas 

renyit amb el ser cristià.    

 

El mossèn  

_______________________________________________________ 

AGENDA 

SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, patrona 

principal de Catalunya i patrona del nostre Bisbat: dimecres, dia 27, 

a les 11 del matí, a l’església parroquial, celebrarem l’Eucaristia, en 

honor de la Mare de Déu.  

 

INTENCIONS DE MISSES: dijous, dia 28: aniversari de la 

defunció de Víctor (fill); i pels difunts d’una família; dissabte, 

dia 30 d’abril: per Pere i Jordi Blancafort i Aligué, difunts; 

diumenge, dia 1 de maig: pel poble de Viladrau.   

APLEC A SANT SEGIMON: Com cada any, el dia 1 de maig, que 

enguany s’escau en diumenge, se celebrarà l’Aplec de Sant 

Segimon. La missa, presidida pel P. Josep Sureda, claretià, se 

celebrarà a les 11 del matí.   

INFORMACIONS  

DEFUNCIÓ: El proppassat diumenge, dia 17, a les 11 del matí, a 

l’església parroquial es van celebrar les exèquies de Josep Ordeig i 

Calm, vidu de Pepita Llorà i Llosada, de 86 anys, natural i veí de 

Viladrau. Reposi en pau.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


