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PROP DE VOSALTRES

NOTÍCIES

Madrid va acollir el mes pas-
sat l’assemblea extraordi-
nària de les delegacions pas-

torals seglars, moviments i associa-
cions de les diòcesis espanyoles. El 
motiu de la trobada va ser la prepa-
ració del Congrés de Laics que se ce-
lebrarà del 14 al 16 de febrer del 2020 
a aquesta ciutat.

El lema d’aquest congrés serà «Po-
ble de Déu en sortida». Això implica 
posar-nos en marxa tot el laïcat i se-
guir el consell del papa Francesc «sal-

gamos, salgamos a ofrecer a todos 
la vida de Jesucristo. (...) Prefiero una 
Iglesia accidentada, herida y man-
chada por salir a la calle, antes que 
una Iglesia enferma por el encierro y 
la comodidad de aferrarse a las pro-
pias seguridades...» (EG 49).

El congrés pretén destacar que 
som un poble que viu en sinodalitat, 
corresponsabilitat i comunió, que 
ens trobem en camí, que tenim una 
història, però que la revisem i l’ac-
tualitzem en el dia a dia. A més, som 

el Poble de Déu, la comunitat que Crist 
va crear, som l’Església. I som un 
poble «en sortida», la nostra missió 
està fora de nosaltres mateixos, en 
el món, en les perifèries existencials 
dels nostres germans. L’objectiu ge-
neral del congrés, que tindrà tres eta-
pes, és impulsar la conversió pastoral 
i missionera del laïcat. La preparació 
de la trobada s’haurà de fer en l’àm-
bit diocesà. En el propi congrés s’es-
tudiarà cap a on ha d’anar el treball 
futur del laïcat. Després vindrà la 

part activa, posar-nos en marxa per a 
la realització de la nostra tasca com 
a laics i laiques en l’Església del se-
gle XXI.

Pasqua: Jesús ha ressucitat
Benvolguts diocesans:

La celebració de la Pasqua és es-
sencial per als cristians. Culmi-
na la vida de Jesucrist a aquesta 

terra a l’espera de l’Ascensió al cel. 
Acaba el recorregut del Fill de Déu 
que ens ha acompanyat i ha compar-
tit la nostra naturalesa humana do-
nant-nos la força i l’exemple per viu-
re amb radicalitat la seva presència, 
per acceptar les seves orientacions, 
per tenir la possibilitat de trobar-nos 
amb Ell ensenyant-nos el camí de les 
nostres relacions amb el Pare Déu i 
amb tots els éssers humans, els nos-
tres germans. Acaba la seva vida en 
aquest món; roman la seva persona 
fins al final dels temps en els Sagra-
ments, en la Paraula, en l’Església.

La Pasqua, com totes les celebra-
cions cristianes, manifesta en la se-
va globalitat la persona del Senyor, 
des del seu Naixement fins a la seva 
Ascensió. Ens permet reflexionar, re-
crear, imaginar el seu missatge uni-
versal i etern. Fa possible, de la ma-
teixa manera, poder participar de la 
seva obra redemptora i perllongar en 
el temps les conseqüències del que 
significa. Quan recitem el Credo a 
les misses dels diumenges recordem 
les veritats objectives de la nostra fe 
i l’adhesió a aquestes per part de ca-
da participant i de tota la comunitat. 

Repetim sempre aquelles paraules 
que encapçalen i aprofundeixen en 
aquest esdeveniment «... fou crucifi-
cat, mort i sepultat... i ressuscità el 
tercer dia... i se’n pujà al cel, seu a la 
dreta de Déu Pare...» perquè quedin 
marcades per a sempre en la nostra 
memòria, en el nostre cor i en les 
nostres activitats sabent que el sub-
jecte i el centre de la nostra fe és la 
persona de Jesucrist. D’Ell ho rebem 
tot, la nostra actitud orant, la partici-
pació en els sagraments i el compro-
mís sincer i lleial amb els nostres ger-
mans.

La nostra identificació amb Crist 
ens exigeix optar per la vida nova que 

ara neix, després de vèncer el pecat 
i la mort, per possibilitar una espe-
rança en plenitud fins a la vida eterna. 
Per això la festa de la Pasqua, a més 
a més de l’essencial component re-
ligiós, està envoltada en multitud de 
manifestacions populars, artístiques 
i culturals com expressió de l’alegria i 
la felicitat que provoca en el cor de 
milions de cristians en totes les parts 
del món. Hem gaudit de pintures i gra-
vats, de magnífiques melodies, hem 
llegit poemes i escrits sobre aquest 
esdeveniment cristià que ens alegra, 
ens emociona i ens compromet en 
l’autenticitat i la coherència de la 
nostra vida amb la del Senyor, amb 

total claredat, transparència i veri-
tat.

Fa unes setmanes, en la Jornada 
sobre la Vida del dia 25 de març, us 
recordava la importància que tot cris-
tià ha de tenir en defensa de la vida, 
des de la concepció fins a la mort 
natural. També lamentava els casos 
de molts cristians que provoquen 
mort i enfosqueixen la vida que rega-
la per a tothom el mateix Senyor. La 
festa de la vida per excel·lència és la 
Pasqua de la Resurrecció de Jesús. 
Hi trobem la felicitat d’enaltir la vida 
i lluitar contra tot allò que mata el 
cor humà, que trepitja la dignitat de 
cada persona, que col·labora amb la 
injustícia de la desigualtat i la man-
ca dels indispensables mitjans per 
viure. Comptabilitzem massa casos 
en aquests últims mesos pels quals 
hem de demanar perdó i col·laborar 
amb la justícia. Un cas ja seria sufi-
cient per demanar la purificació de 
la nostra consciència i per mantenir 
unes actituds transparents i evangè-
liques davant dels abusos.

Malgrat els nostres pecats i de la 
mort que produeixen, avui gaudim 
i manifestem la Vida clara, justa, lliure, 
solidària i alegre que porta Jesu crist 
amb la seva Resurrecció. Felici tats.

Amb la meva benedicció i afecte.
† Salvador Giménez Valls

Bisbe de Lleida
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CERCA DE VOSOTROS «L’animació de la fe ha d’il·luminar 
les nostres activitats»

La Diòcesi celebra la Setmana 
d’Animació missionera

Juanjo Fernández va presen-
tar, el passat 26 març, el seu 
llibre L’Animació de la fe en 

el lleure. Va ser a l’Acadèmia Ma-
riana de Lleida en un acte organit-
zat per la Fundació Verge Blanca. 
Fernández va explicar que tothom 
que treballa en l’educació treballa 
amb uns valors, però «els esplais 
cristians hem d’anar més enllà». 
En aquesta línia va afirmar que en 
la proposta de la fe «no podem obli-
gar ningú, però no deixar d’oferir a 
ningú». També va defensar «una 
animació en la fe que aposti per la 
interioritat però no l’interiorisme; 
per l’espiritualitat però no l’espi-
ritisme, per la transcendència en 
contra del immediatisme».

Fernández va alertar també 
dels «ismes» de l’animació de la 
fe, com per exemple «l’existicis-
me, l’eleccionisme, l’estudiosis-
me o el respectuosisme», i va des-
tacar que «la fe és un regal i tenim 
l’oportunitat d’ajudar a desenvo-
 lupar aquest regal». En relació amb 
la secularització de la societat 
va afirmar que «tenim l’oportuni-
tat de parlar a persones que per 

E l nostre Bisbat, de la mà de la Delegació de 
Missions, va celebrar el passat mes de març 
la Setmana d’Animació missionera. L’objec-

tiu va ser donar conèixer a les comunitats i escoles 
que volguessin la tasca dels missioners. En el marc 
d’aquesta setmana informativa, Soses va acollir el 
19 de març una xerrada amb els nens i nenes de 
catequesi i després una missa amb motiu de la fes-
tivitat de Sant Josep.

Durant deu dies, dos missioners combonians, el 
pare Esteban i el pare Calvera van visitar la nostra 
diòcesi i van atansar la missió a les nostres comu-
nitats, escoles, joves, compartint el més preuat 

primera vegada sentin parlar de 
Jesús». «L’animació de la fe no ha 
de ser un bolet, ha d’il·luminar 
totes les nostres activitats», va 
afegir.

A la presentació del llibre tam-
bé hi va participar el bisbe Sal-
vador i Amadeu Bonet. El nostre 
pastor va destacar la necessitat 
de buscar la coherència entre la 
fe i la vida. «Els cristians tenim el 

convenciment de què cada perso-
na és única i tots som importants 
pel que som», va dir. Va insistir en 
què «tot cristià ha de viure la fe en 
tot moment». Per la seva banda, 
Amadeu Bonet, membre de la Fun-
dació Verge Blanca, va dir que «la 
fe necessita ser viscuda, celebra-
da i formada». I va afegir que «la 
fe ens fa transcendir, ens dona 
una visió diferent de la vida».

que tenen, l’amor de Déu. Els dos missioners van 
explicar les seves vivències al Col·legi Episcopal, a 
l’IES Josep Lladonosa, a Bell-lloc i a Soses.

Pascua: 
Jesús ha resucitado
Queridos diocesanos:

La celebración de la Pascua es esencial para los 
cristianos. Culmina la vida de Jesucristo en esta 
tierra en espera de la Ascensión al cielo. Acaba 

el recorrido del Hijo de Dios que nos ha acompaña-
do y ha compartido nuestra naturaleza humana dán-
donos la fuerza y el ejemplo para vivir con radicalidad 
su presencia, para aceptar sus orientaciones, para 
tener la posibilidad de encontrarnos con Él enseñán-
donos el camino de nuestras relaciones con el Padre 
Dios y con todos los seres humanos, nuestros her-
manos. Acaba su vida en este mundo; permanece su 
persona hasta el final de los tiempos en los Sacra-
mentos, en la Palabra, en la Iglesia.

La Pascua, como todas las celebraciones cristia-
nas, manifiesta en su globalidad la persona del Se-
ñor, desde su Nacimiento hasta su Ascensión. Nos 
permite reflexionar, recrear, imaginar su mensaje uni-
versal y eterno. Hace posible, asimismo, participar de 
su obra redentora y prolongar en el tiempo las con-
secuencias de lo que significa. Cuando recitamos el 
Credo en las misas de los domingos recordamos las 
verdades objetivas de nuestra fe y la adhesión a 
las mismas por parte de cada participante y de toda 
la comunidad. Repetimos siempre aquellas palabras 
que encabezan y profundizan en este acontecimien-
to «… y por nuestra causa fue crucificado… y resu-
citó al tercer día… y subió al cielo, y está sentado a 
la derecha del Padre…» para que queden marcadas 
para siempre en nuestra memoria, en nuestro cora-
zón y en nuestras actividades sabiendo que el sujeto 
y el centro de nuestra fe es la persona de Jesucris-
to. De Él lo recibimos todo, nuestra actitud orante, 
la participación en los sacramentos y el compromiso 
sincero y leal con nuestros hermanos.

Nuestra identificación con Cristo nos exige optar 
por la vida nueva que ahora nace, tras vencer el pe-
cado y la muerte, para posibilitar una esperanza en 
plenitud hasta la vida eterna. Por ello la fiesta de la 
Pascua, además del esencial componente religioso, 
está envuelta en multitud de manifestaciones popu-
lares, artísticas y culturales como expresión de la ale-
gría y la felicidad que provoca en el corazón de mi-
llones de cristianos en todas las partes del mundo. 
Hemos disfrutado de pinturas y grabados, hemos go-
zado de magníficas melodías, hemos leído poemas 
y escritos sobre este acontecimiento cristiano que 
nos alegra, nos emociona y nos compromete en la au-
tenticidad y la coherencia de nuestra vida con la del 
Señor, con total claridad, transparencia y verdad.

Hace unas semanas, en la Jornada sobre la Vida 
del día 25 de marzo, os recordaba la importancia 
que todo cristiano ha de tener en defensa de la vida, 
desde la concepción hasta la muerte natural. Tam-
bién lamentaba los casos de muchos cristianos que 
provocan muerte y oscurecen la vida que regala pa-
ra todos el mismo Señor. La fiesta de la vida por ex-
celencia es la Pascua de la Resurrección de Jesús. 
En ella encontramos la felicidad de ensalzar la vida 
y luchar contra todo aquello que mata el corazón hu-
mano, que pisotea la dignidad de cada persona, que 
colabora con la injusticia de la desigualdad y la ca-
rencia de los indispensables medios para vivir. De-
masiados casos contabilizamos en estos meses úl-
timos por los que debemos pedir perdón y colaborar 
con la justicia. Un caso ya sería suficiente para pe-
dir la purificación de nuestra conciencia y para man-
tener unas actitudes transparentes y evangélicas an-
te los abusos.

A pesar de nuestros pecados y de la muerte que 
producen, hoy gozamos y manifestamos la Vida cla-
ra, justa, libre, solidaria y alegre que trae Jesucristo 
con su Resurrección. Felicidades.

Con mi bendición y afecto. 
† Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida

TWITTER DEL PAPA FRANCESCTWITTER DEL PAPA FRANCESC

@Pontifex: «Si ens exer-
citem a veure amb la mi-
rada de Jesús, sempre 
aconseguim reconèixer 

qui ens necessita» (10 de febrer).

@Pontifex: «A milers de nens se’ls ro-
ba la infància obligant-los a combatre 
en conflictes armats. Aturem aquest 
crim abominable» (12 de febrer).

@Pontifex: «Distanciar-se de les 
aparences mundanes és indis-
pensable per preparar-se per al 
cel» (13 de febrer).

@Pontifex: «Jesús ens demana 
que portem a terme una sola obra 
d’art, possible per a tothom: la 
de la nostra vida» (17 de fe-
brer).
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AGENDAAGENDA

◗  Diumenge, 21 d’abril. A les 12 h, Mis-
sa de Pasqua presidida pel Sr. Bisbe 
a la Catedral.

◗  Dijous, 25 d’abril:
— A les 19.30 h, «La convivència de Déu 

amb la humanitat», a càrrec de Mn. 
Ramon Prat, a l’IEI.

— Dijous, divendres i dissabte: Tridu de 
la Divina Misericòrdia a la Parròquia 
del Pilar.

— A les 20 h, Missa i concert de músi ca 
gregoriana i medieval a la Parròquia 
de Sant Llorenç, a càrrec de l’Schola 
Cantorum de Lleida, per commemo-
rar el 60 aniversari de Mans Unides.

◗  Diumenge, 28 d’abril. Diumenge de la 
Divina Misericòrdia:
—A les 18 h, exposició del Santíssim.
— A les 19 h, eucaristia presidida pel 

Sr. Bisbe. 

   

22.  Dilluns [Fets 2,14.22-32 / Sl 
15 / Mt 28,8-15]. Sant Caius o Gai (de 
Dalmàcia) i sant Soter, papes i mrs.; 
sant Agapit I, papa; santa Senorina, vg.

23.  Dimarts [Fets 2,36-41 / Sl 32 / 
Jo 20,11-18]. La solemnitat litúr gica 
de Sant Jordi, patró secundari de Cata-
lunya, es trasllada a l’1 de maig; sant 
Gerard o Grau, bisbe; sant Adalbert 
(956-997), bisbe de Praga i mr.; beat 
Gil d’Assís, rel. franciscà; beata Elena 
d’Udine, rel. agustiniana; beata Teresa 
Maria de la Creu, vg. carmelitana.

24.  Dimecres [Fets 3,1-10 / Sl 
104 / Lc 24,13-35]. Sant Fidel de Sig-
maringen, prev. caputxí i mr. a Suïssa 
(1622); sant Pere Ermengol, mr. mer-
cedari (cap a 1304), de la Guàrdia dels 
Prats (Conca de Barberà); Conversió de 

sant Agustí; sant Gregori d’Elvira, bisbe; 
santa Maria Eufràsia Pelletier, rel. fund. 
Congregació del Bon Pastor; sant Be-
net Menni, prev., fund. Gnes. Hospitalà-
ries del Sagrat Cor (HSCJ); sants Cerasi 
i Febadi, bisbes; santa Salomé.

25.  Dijous [Fets 3,11-26 / Sl 8 / 
Lc 24,35-48]. Sant Marc, evangelista, 
cosí de Bernabé, deixeble de Pere i com-
pany de Pau; sant Anià, bisbe; santa Ca-
lixta, mr.

26.  Divendres [Fets 4,1-12 / Sl 
117 / Jo 21,1-14]. Sant Isidor (†636), 
bisbe de Sevilla (successor del seu ger-
mà Leandre) i dr. de l’Església, venerat a 
Lleó; Mare de Déu del Bon Consell; sant 
Clet I o Anaclet, papa i mr.; sant Marcel-
lí, papa i mr.; sant Pascasi, bisbe; sant 
Rafael Arnáiz, trapenc.

27.  Dissabte [Fets 4,13-21 / Sl 
117 / Mc 16,9-15]. La solemnitat litúr-
gica de la Mare de Déu de Montserrat, 
patrona de Catalunya, es trasllada al 
30 d’abril; sant Toribi de Mogrovejo, 
bisbe; santa Zita, vg. de Lucca (s. XIII), 
patrona de les treballadores domèsti-
ques; beats Domènec i Gregori, preve-
res de Barbastre.

28.  Diumenge vinent, II de Pasqua 
o de la Divina Misericòrdia (lit. hores: de 
l’octava) [Fets 5,12-16 / Sl 117 / Ap 1,9-
11a.12-13.17-19 / Jo 20,19-31]. Sant 
Pere Chanel (1803-1841), prev. maris-
ta i mr. a Oceania; sant Prudenci, bisbe; 
sant Cirí, mr.; sant Lluís Maria Grignion 
de Montfort, prev.; santa Valèria, mare 
de família; beat Luquesi, terciari fran-
ciscà.

LECTURES DE LA MISSA DIÀRIA I SANTORAL

Posa’t davant Jesús!
Fa un temps, una jove d’uns vint anys va viu-

re l’experiència d’un recés que va trasbalsar 
la seva vida. N’ha parlat amb un company 

del grup de joves del qual forma part. Aquest noi 
té la seva edat i estudia a la universitat. És un jo-
ve que, iniciat pels pares en la fe, està passant 
un temps de preguntes sobre el sentit de la vida, 
l’amor, el futur, la vivència de la fe en el dia a 
dia... La seva amiga li recomanà que fes un recés 
amb altres joves. Ell, vençudes algunes reticèn-
cies, s’hi va inscriure. Dies abans del recés va re-
bre una carta de la seva companya de grup.

«Benvolgut Miquel! En tot el que hem anat co-
mentant aquestes darreres setmanes, he pogut 
intuir les teves ganes de buscar una vida més au-
tèntica, més plena, més ferma. No sé si és la mi-
llor manera de definir-ho. M’ha fet la impressió, 
moltes vegades, que busques alguna cosa o que 
vols fer algun pas, però que hi ha quelcom que t’im-
pedeix de fer-ho amb més convenciment. “Mira, 
soc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu 
i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb 
ell, i ell amb mi” (Ap 3,20). 

»Celebro la teva decisió de fer el recés. Estic 
convençuda que hi vas amb la idea que hi pots tro-
bar alguna cosa que et farà molt de bé. Posa’t en 
mans de Déu, deixa’l entrar a la teva vida, obre’t a 
la seva presència i, confiadament, aboca’t a la pre-
gària. No tinguis por de canviar, de deixar que Ell 
entri en la teva vida perquè la pugui transformar. 
No es tracta de deixar d’ésser qui ets, sinó d’és-
ser més tu, potenciant tot allò de bo que Déu ja 
ha posat en la teva persona. Així doncs, et convi-
do a anar, quan puguis, a la capella; agenolla’t da-
vant el mateix Jesús i expressa-li tot el que sents: 
les teves pors, les teves alegries, les teves espe-
rances, les teves ferides, les teves il·lusions i tot 
el que portis al cor. I, en acabar, obre les orelles 
per deixar que Ell et parli i puguis experimentar la 
seva veu silenciosa, però càlida i ferma, que t’om-
ple de pau i t’aixeca, per proposar-te una vida no-
va i s’ofereix per carregar amb tu les teves dificul-
tats i contrarietats. I recorda que Déu és sempre 
molt bon pedagog. No ve a retreure’t res, a ofegar- 
te o a pressionar-te. Ans al contrari!». «Ell els diu: 
Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i re-
poseu una mica» (Mc 6,31). 

En Miquel va anar al recés amb molt d’ànim, 
obert a la irrupció de Déu en la seva vida. 

Enric Puig Jofra, SJ

REFLEXIONSJornada de Voluntariat i 
Servei comunitari per a adolescents

Un tridu obre els actes de la 
Festivitat de Montserrat a Lleida

E l passat 18 de març, a l’Acadèmia Maria na 
de Lleida, va tenir lloc la segona Jornada 
de Voluntariat i Servei comunitari, que va 

comptar amb la col·laboració dels alumnes de 
quart d’ESO dels col·legis Claver, Episcopal i Les-
tonnac. Després de la valoració positiva que va 
tenir la del curs passat per part dels centres, Cà-
ritas Diocesana de Lleida va voler repetir l’expe-
riència de nou. En aquesta ocasió es va comptar 
amb el testimoni d’Òscar Costa, actual sotsdi-
rector d’Arrels Sant Ignasi, qui va explicar la seva 
experiència en el voluntariat i va convidar al com-
promís amb la societat.

Hi van col·laborar diverses entitats de la ciutat, 
entre elles, Amics de la Gent Gran, Apip-Acam, Ar-
rels Sant Ignasi, l’Associació de Voluntariat Sant 
Vicenç de Paül, la Fundació Champagnat, Creu 

Un tridu celebrat a diferents parròquies de 
la diòcesi obrirà els actes per commemo-
rar la Festivitat de la Mare de Déu de Mont-

serrat, que tindrà com a esdeveniment més relle-
vant la missa celebrada a la Catedral i presidida 
pel bisbe Salvador, el dissabte dia 27 d’abril, a les 
19.30 h. El dimecres 24, obrirà el tridu una missa 
a les 20 h, a la Parròquia de Puigverd de Lleida, en 
ocasió de la festa de Sant Jordi, patró del poble. 

Roja, Down Lleida, el MCECC-Lleida, així com la 
Fundació Jaume Rubió i Rubió i alguns dels pro-
grames de Càritas Diocesana de Lleida.

La jornada va ser organitzada per un grup de 
més de vint noies i nois, els mateixos alumnes 
de quart d’ESO dels centres participants, que 
han estat treballant en la preparació des de co-
mençament de curs.

El dia següent, i a la mateixa hora, la Parròquia de 
Sant Joan, que celebra el seu 850 aniversari, aco-
llirà la segona missa de la preparació de la fes-
tivitat de la patrona de Catalunya. Finalment, el 
divendres 26, a la Parròquia de Montserrat de Llei-
da se celebrarà la tercera missa del tridu. Aquell 
mateix dia, a les 22 h, està prevista la Vetlla de San-
ta Maria al Monestir de Montserrat. Des de Lleida 
s’organitza un autocar per assistir-hi. Informació i 
inscripcions a la llibreria Ramon Llull i a la pròpia 
Confraria (tels. 973 282 423 i 973 270 338). 

Com ja és tradició, tothom qui ho vulgui, el dis-
sabte, podrà venerar la Moreneta al seu altar. La 
confraria repartirà un punt de llibre i un boix be neït. 
Així mateix, està prevista la celebració de l’euca-
ristia a les 9 del matí. També, la solemne eucaris-
tia de la tarda, a les 19.30 h, així com una ofrena 
musical a la patrona a càrrec de la Coral Maris-
tes Montserrat, a les 19 h, i el res de d’Àngelus i 
el cant del Virolai, a les 12 del migdia.
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◗  Lectura dels Fets dels Apòstols 
(Ac 10,34a.37-43)

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja 
sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels 
jueus, començant per la Galilea, després que Joan ha-
via predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Je-
sús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint- 
lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot 
arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven 
sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. 
Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país 
dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant- 
lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, 
i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns 
testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, 
a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després 
que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens orde-
nà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui 
Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els pro-
fetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom 
qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

◗  Salm responsorial (117)

R.  Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem- 
nos i celebrem-lo. O bé: Al·leluia.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eterna-
ment el seu amor. / Que respongui la casa d’Israel: / 
perdura eternament el seu amor. R.

La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Senyor 
em glorifica. / No moriré, viuré encara, / per contar les 
proeses del Senyor. R. 

La pedra que rebutjaven els constructors ara corona 
l’edifici. / És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls 
se’n meravellen. R.

◗  Lectura de la carta de sant Pau als cristians 
de Colosses (Col 3,1-4)

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el 
Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist, as-
segut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt, 
no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vos-
tra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. 
Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, 
també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria. 

◗  Lectura de l’evangeli segons sant Joan 
(Jn 20,1-9)

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de 
matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia es-
tat treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents 
a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús 
estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del 
sepulcre i no sabem on l’han posat.» Llavors Pere, amb 
l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos 
junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al 
sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol 
d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó 
Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amor-
tallar, però el mocador que li havien posat al cap no es-
tava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix 
lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arri-
bat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell mo-
ment encara no havien entès que, segons les Escriptu-
res, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

◗  Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(Hch 10,34a.37-43)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros 
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando 
por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien 
y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. 
  Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la 
tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron, 
colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al ter-
cer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios: 
a nosotros, que hemos comido y bebido con él des-
pués de su resurrección de entre los muertos. Nos en-
cargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de 
que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De 
él dan testimonio todos los profetas: que todos los 
que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de 
los pecados».

◗  Salmo responsorial (117)

R.  Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría 
y nuestro gozo. O bien: Aleluya.

Dad gracias al Señor porque es bueno, / porque es 
eterna su misericordia. / Diga la casa de Israel: / eter-
na es su misericordia. R.

«La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Se-
ñor es excelsa». / No he de morir, viviré / para contar 
las hazañas del Señor. R. 

La piedra que desecharon los arquitectos / es ahora la 
piedra angular. / Es el Señor quien lo ha hecho, / ha 
sido un milagro patente. R.

◗  Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Colosenses (Col 3,1-4)

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los 
bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la 
derecha de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a 
los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida 
está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca 
Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apa-
receréis gloriosos, juntamente con él.

◗  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
(Jn 20,1-9)

El primer día de la semana, María la Magdalena fue al 
sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde 
estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor 
y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y 
el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se 
adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, 
vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los 
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubier-
to la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un 
sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, 
el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 
Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura: 
que él había de resucitar de entre los muertos.

Aquestes són les paraules que 
han ressonat aquesta nit i 
que ressonaran al llarg de cin-

quanta dies i durant tot l’any. Aques-
ta és també la salutació dels cris-
tians ortodoxos i ha de ser la nostra: 
SÍ CRIST VERITABLEMENT HA RES-
SUSCITAT. Perquè avui cele brem el 
punt central de la nostra fe cristiana, 
allò que ens defineix com a cristians.

¿Per què busqueu entre els morts 
aquell que viu? No hi és aquí: ha 
ressuscitat. Aquestes són els pa-
raules que adrecen a les dones dos 
homes amb vestits resplendents. 
No podem buscar entre els morts 
aquell que viu ja per sempre més. 
Ja ho havia anunciat Crist: Llavors 
es recordaren del que Jesús havia 
predit. Però no es fàcil creure en la 
resurrecció: Als apòstols aquesta 
història els semblà una quimera i no 
se les cregueren. Van al sepulcre pe-
rò no s’ho acaben de creure en aquell 
moment.

Però escoltem a Pere un cop ha 
vingut l’Esperit Sant. Diu parlant 
de Jesús: Després el mataren pen-
jant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu 
el ressuscità el tercer dia i concedí 
que s’aparegués, no a tot el poble 
sinó a uns testimonis que, des d’a -
bans, Déu havia escollit, és a dir a 
nosaltres, que hem menjat i hem 
begut amb ell després que ell ha-
gué ressuscitat d’entre els morts. 
Aquest és el gran missatge, el gran 
testimoni de la nostra fe. A través 
dels apòstols ens arriba la certesa 
de la resurrecció de Crist ja que ells 
han tingut l’experiència real del Res-
suscitat. Pel baptisme ja hem res-
suscitat i per això la nostra vida ha 
de tenir una altre sentit, no podem 
viure com a homes que només pen-
sen en aquest món, en aquesta ter-
ra. Sant Pau en diu: Ja que heu res-
suscitat 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. La resurrecció de 
Crist canvia radicalment la nostra 
vida. El nostre és un horitzó obert a 
l’infinit. Vivim sí a la terra però vivim 
ja com a ressuscitats, amb una vida 
absolutament nova.

Mn. Jaume Pedrós

Al·leluia, Crist 
ha ressuscitat, 

al·leluia!

COMENTARIDiumenge de Pasqua 
de la Resurrecció del Senyor (C)


