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1 d’abril - Diumenge de Resurrecció. Ben d’hora, després del descans del
dissabte, Maria Magdalena i les altres dones van al sepulcre on havien en-
terrat el cos de Jesús i el troben buit. Un jove vestit de blanc els diu:
“Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat. Ha ressuscitat. No és
aquí”. (Mc 16, 6). I, en aquell moment, elles es converteixen en les prime-
res missatgeres de la Resurrecció. Crist ha ressuscitat: Al·leluia! Estem
alegres i ho volem dir ben alt. La celebració cristiana més important de la
litúrgia comença el diumenge de Pasqua, dia en què culmina la Setmana
Santa, i s'allarga durant vuit dies (Octava de Pasqua), alhora que s'enceta
igualment el cicle de 50 dies del Temps de Pasqua, que va fins a la Pasqua
Granada (o Pentecosta).
La Pasqua és un cant a la Vida, un punt d’inflexió; és temps d’esperança i
d’alegria, perquè celebrem el pas de la mort a la Vida. Aquesta és la gran
Bona Notícia, la revelació que Jesús és i serà sempre amb nosaltres. Creu-
re en la Resurrecció és creure en el triomf de la Vida i de l’Amor per da-
munt de totes les coses, és ajudar les persones a deixar-se guiar per la
Llum i viure en plenitud. Alegrem-nos-en i anunciem-ho arreu. Siguem
portadors i transmissors d’aquesta bona nova d’Amor i Esperança que el
món sencer espera. Compartim la joia de la Pasqua!
Abril també és, per excel·lència, el mes de l’esclat de la primavera, la vida
nova que omple de colors camps i ciutats, amb nostrades celebracions com
la diada de Sant Jordi i la de la Mare de Déu de Montserrat, patró i patrona
de Catalunya, icones de la nostra cultura popular catalana. Sant Jordi re-
presenta l’amor, la cultura i el civisme, però al mateix temps, la seva figu-
ra ens pot inspirar per descobrir una forma de viure al servei dels altres.
Montserrat representa l’espiritualitat i és el símbol que ens fa enlairar la
mirada cap al cel i veure-hi la presència de la Mare de Déu que ens guia.
Són dies de primavera, de llum i color, de joia i, sobretot, d’esperança en
la consecució d’un nou món, d’acord amb el missatge i l’estil de vida de
Jesús. Bona Pasqua !!! IHD





JESÚS IDENTIFICAT AMB LES VÍCTIMES
Ni el poder de Roma ni les autoritats del Temple van poder su-

portar la novetat de Jesús. La seva manera d’entendre i de viure Déu
era perillosa. No defensava l’Imperi de Tiberi, cridava tothom a buscar
el Regne de Déu i la seva justícia. No li importava trencar la llei del
dissabte ni les tradicions religioses, només li preocupava alleujar el pa-
timent de la gent malalta i desnodrida de Galilea.

No li ho van perdonar. S’identificava massa amb les víctimes in-
nocents de l’Imperi i amb els oblidats per la religió del Temple. Execu-
tat sense pietat en una creu, en ell se’ns revela ara Déu, identificat per
sempre amb totes les víctimes innocents de la història. Al crit de tots
ells s’uneix ara el crit de dolor del mateix Déu.

En aquest rostre desfigurat del Crucificat se’ns revela un Déu
sorprenent, que trenca les nostres imatges de Déu i posa en qüestió tota
pràctica religiosa que pretengui donar-li culte oblidant el drama d’un
món on se segueix crucificant els més febles i indefensos.

Si Déu ha mort identificat amb les víctimes, la seva crucifixió es
converteix en un desafiament inquietant per als seguidors de Jesús. No
podem separar Déu del sofriment dels innocents. No podem adorar el
Crucificat i viure d’esquena al sofriment de tants éssers humans destru-
ïts per la fam, les guerres o la misèria.

Déu ens segueix interpel·lant des dels crucificats dels nostres di-
es. No ens està permès de seguir vivint com a espectadors d’aquest so-
friment immens alimentant una ingènua il·lusió d’innocència. Hem de
rebel·lar-nos contra aquesta cultura de l’oblit que ens permet aïllar-nos
dels crucificats, desplaçant el sofriment injust que hi ha al món cap a
una «llunyania» on desapareix tot clam, gemec o plor.

No podem tancar-nos en la nostra «societat del benestar», igno-
rant aquesta altra «societat del malestar» en la qual milions d’éssers
humans neixen només per extingir-se als pocs anys d’una vida que no-
més ha estat sofriment. No és humà ni cristià instal·lar-nos en la segu-
retat oblidant els qui només coneixen una vida insegura i amenaçada.

Quan els cristians aixequem els nostres ulls fins al rostre del Cru-
cificat, contemplem l’amor insondable de Déu, lliurat fins a la mort per
la nostra salvació. Si la mirem més detingudament, aviat descobrim en
aquest rostre el de tants altres crucificats que, lluny o a prop nostre, es-
tan reclamant el nostre amor solidari i compassiu. José Antonio Pagola



ACTIVITATS PARROQUIALS
ABRIL
8  diumenge II de PASQUA misses  10  i 12h.
9  dilluns    CATEQUESI  FAMILIAR de  2on. Any, 18h.

10  dimarts  VIDA CREIXENT, REUNIÓ a les 16,30h.
CATEQUESI  FAMILIAR de  2on. Any, 18h.
REUNIÓ de PARES, Catequesi 1er. any, 20’30h.

11 dimecres  REUNIÓ de MATRIMONIS, 16,30h
12 dijous REUNIÓ de CATEQUISTES, 20h.
14 dissabte BATEIG DELS NENS/ES de CATEQUESI 17h.
15 diumenge III de PASQUA misses 10 i 12h.
16 dilluns CONSELL PARROQUIAL, 20h.

CATEQUESI FAMILIAR de 1er.any, 18h.
17 dimarts CATEQUESI FAMILIAR de 1er.any, 18h.

REUNIÓ de PARES, Catequesi 2on any, 20’30h.
19 dijous FESTA PASQUAL de la  Gent Gran, 16h.
21 dissabte CONFIRMACIÓNS  19h. en català
22 diumenge IV de PASQUA misses 10 i 12h.
23 dilluns     St. JORDI

CATEQUESI  FAMILIAR de  2on. Any, 18h.
24 dimarts    VIDA CREIXENT, REUNIÓ a les 16,45h.

CATEQUESI  FAMILIAR de  2on. Any, 18h.
27 divendres  MARE de DÉU de MONTSERRAT
29 diumenge V de PASQUA Missa  Familiar 12h
—————————————————————————————————————————

TROBADA de l’ARXIPRESTAT  “PERIFÈRIA”
al santuari de Sta. M d’Ivorra

DISSABTE, 21 d’abril de 2018
PREU VIATGE 15,00€

El dinar de restaurant 15,00€ o de picnic
PROGRAMA
Sortida de Lleida a les 8h,
Visita al santuario del Sant Dubte D’Ivorra
Visita i Eucaristía a l’església d’Ivorra
Visita i dinar al santuario de Pinós (centre geogràfic de Catalunya)
Visita a l’església de Sta. M. de l’Alba, a Tàrrega

INSCRIPCIONS FINS EL 16 D’ABRIL (despatx)


