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Crist ha
ressuscitat!
Bona Pasqua
florida!
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«Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo»
Diumenge de Resurrecció / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
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 havia predicat a la
gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús 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 ordenà que
prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha
destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu
en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»
(10,34a.37-43)
Salm responsorial
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.
[117]
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, ja que heu ressuscitat 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.
Vosaltres vau morir, i la vostra 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.
(3,1-4)
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de
matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia estat
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
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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’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat
encara al mateix lloc.
Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia
de ressuscitar d’entre els morts.
(20,1-9)

«Fins aquell moment encara no
havien entès que,
segons les Escriptures, Jesús
havia de ressuscitar d’entre els
morts»
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Agenda

Ferment i esperança

Lit. hores: Octava

Carles Riera i Fonts, pvre.
A aquell qui ens ha cridat de les tenebres a la llum el contemplem, avui, ressuscitat. Al·leluia! La seva mort esborra les nostres culpes i la seva resurrecció
—que ha germinat a partir del dolor— ens fa justos.
Jesús torna de mort a vida, una vida que ja no serà més moridora, sinó immortal.
Heus ací l’expressió d’una promesa indestructible: en la resurrecció de Jesús
hi sabem el ferment i l’esperança de la nostra resurrecció, la saba coratjosa i
afaiçonadora del nostre ésser definitiu i veritable. L’esperança és la germana
«petita» —de la fe i de la caritat— (diu el poeta Charles Péguy) que es lleva cada
matí, coratjosa.
Jesús ens acompanya humanament i temporalment en aquest món i ens acompanyarà divinament i eternament en l’altre.
L’ésser humà, quan creu, es mostra raonable. Aquell a qui no podem comprendre
del tot, que habita en el misteri, ens mou a atansar-nos als humils. La glòria de Déu
és que tothom visqui: aquest és l’anunci de Pasqua, la solemnitat de les solemnitats.
Cau el vel, la llosa és remoguda, el sol esclata rere les muntanyes. La Pasqua
Florida —primavera de l’ànima i sentit de l’alegria— revifa els nostres cors i ens
convida a emprendre o reprendre el camí de resurrecció, un camí de lluita i de
festa, donant testimoni del Crist.

La imatge

Les dones van al sepulcre de
bon matí per ungir el cos de Jesús. Tanmateix el motiu no serà
aquest. «Per què busqueu entre
els morts aquell que viu? No és
aquí: ha ressuscitat!»
Corregueren a dir-ho als Apòstols. I començà la comunitat de
creients fins al dia d’avui. Bona
Pasqua a tothom!
Les dones santes al sepulcre (1611). Rubens
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18 dilluns de Pasqua
La Mare de Déu de l’Alegria
Ac 2,14.22b-33/Salm 15/Mt 28,8-15
19 dimarts de Pasqua
El Sant Crist d’Igualada
Ac 2,36-41/Salm 32/Jo 20,11-18
20 dimecres de Pasqua
—Sts. Suplici i Servilià, mrs.
Ac 3,1-10/Salm 104/Lc 24,13-35
21 dijous de Pasqua
—Sant Anselm de Canterbury
Ac 3,11-26/Salm 8/Lc 24,35-48
22 divendres de Pasqua
—Sant Caius i Soter, papes mrs.
Ac 4,1-12/Salm 117/Jo 21,1-14
23 dissabte de Pasqua
—Sant Jordi, patró de Catalunya
Ac 4,13-21/Salm 117/Mc 16,9-15
24 diumenge II de Pasqua o de la
Divina Misericòrdia / Cicle C
—El Sant Crist de Tàrrega
—Sant Pere Armengol, mercedari
Ac 5,12-16/Salm 117/Ap 1,911a.12-13.17-19/Jo 20,19-31
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Visita del bisbe Francesc a la parròquia
de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega
Josep Castellà
La tarda del dimecres 30 de març el bisbe Francesc feu una visita a la parròquia de Tàrrega per primera vegada. A la sala de
l’edifici parroquial tingué lloc una trobada amb els preveres de
la UPP de Tàrrega, un representant de les parròquies d’Anglesola, el Talladell, Masdebondia-Montornés, Verdú, Vilagrassa,
a més dels components de tot el Consell de Pastoral de Tàrrega.
Després d’una pregària inicial —la del Sínode—, hi hagué paraules de salutació i benvinguda del rector, Mn. Josep M. Vilaseca. El bisbe va dirigir unes paraules significant el seu desig
de conèixer la realitat de la parròquia targarina i la seva gent,
indicant que se sentia molt bé en aquesta diòcesi solsonina.

Acompanyant-se d’unes projeccions, els rectors respectius anaren explicant la història i activitats de cada
parròquia, així com ho detallà cadascun dels diferents
responsables dels grups i serveis que hi col·laboren. Al
vespre s’oficià una eucaristia concelebrada, presidida pel
bisbe Francesc, juntament amb el rector, Josep M. Vilaseca, Mn. Josep Camprubí i Mn. Joan Viladot. Al final es cantà l’himne a la Mare de Déu de l’Alba, patrona de la ciutat,
amb uns llargs aplaudiments de felicitació al nou bisbe.
Després, enmig d’un senzill àpat fraternal, fou saludat i
conversà amb tots els feligresos.

Via Crucis per la pau a la parròquia de Súria
Divendres 1 d’abril, els fidels de la parròquia de Súria van pregar per la pau a
Ucraïna i al món, tot meditant el Via Crucis. El Via Crucis -Camí de la Creu- és
una pràctica devocional catòlica que es rememora a les esglésies durant la Quaresma i per Setmana Santa.
Els va acompanyar el bisbe Francesc, que després es va reunir amb l’equip parroquial per conèixer la realitat de la unitat pastoral parroquial. El Sr. Bisbe està
coneixent les parròquies del bisbat, aquests dies.
Tal com es va anunciar, la col·lecta d’aquest cap de setmana passat anirà destinada a les necessitats d’Ucraïna, a través de Càritas. Preguem també per la
situació a Rússia i a Ucraïna.
Informa: Parròquia de Súria
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Visita del bisbe Francesc a Cervera
Parròquia de Cervera
El dia 6 d’abril el bisbe Francesc va visitar la parròquia de
Cervera. En primer lloc es va reunir amb el president de la
comissió diocesana Justícia i Pau, que té la seu a la capital
de la Segarra. Després va compartir un dinar de germanor
amb el rector de la parròquia, Mn. Xavier Romero, i els treballadors apostòlics.
A la tarda es va reunir amb les persones que havien demanat
poder parlar amb ell i, tot seguit, va participar en l’oratori de
Setmana Santa amb els infants dels grups de catequesi de
primera comunió. També va visitar les esglésies de Santa Ma-

ria i Sant Antoni i les germanes de l’Immaculat Cor de Maria.
Va celebrar missa a l’església del Carme, amb tots els preveres de la unitat pastoral parroquial de Cervera.
En acabar es va adreçar al casal parroquial, on, amb els fidels que formen part del grup Punts de Llum, va dirigir una
meditació sobre la Creu mirada des de dalt, mirada des del
Pare, mirada recta i també des del món. Després hi hagué
una estona per a conversar i un sopar de germanor.
Cal destacar que la parròquia no va fer res de diferent del
que fa habitualment un dia normal.

El vídeo del Papa / Preguem pel personal sanitari
La pandèmia ens ha mostrat l’entrega, la generositat del personal sanitari, voluntaris, treballadors i treballadores de la salut, sacerdots, religiosos, religioses. Però
aquesta pandèmia també ha posat en evidència que no tothom té accés a un bon sistema sanitari públic. Els països més pobres no poden accedir als tractaments necessaris per a atendre tantes i tantes malalties que continuen patint. Moltes vegades
això es deu a una mala administració dels recursos i a la falta d’un compromís polític
seriós. Per això vull demanar als governs de tots els països del món que no oblidin
que un bon servei sanitari, accessible a tots, és una prioritat. Però també vull recordar que el servei sanitari no és solament una organització. De fet, hi ha homes i dones que dediquen la seva vida a cuidar de la salut dels altres i que han donat, durant
aquesta pandèmia, la vida per ajudar a recuperar-se els malalts. Preguem perquè el
compromís del personal sanitari d’atendre els malalts i els ancians, especialment
en els països més vulnerables, tingui el suport dels governs i les comunitats locals.
17 d’abril del 2022
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El llibre

El llibre

El llibre

«La Bona Nova
de Jesús», de

Píndoles
d’Evangeli

Rodolf Puigdollers

Joan Torra Bitlloch

Cartes espirituals de sant Ignasi
de Loiola.
Selecció i traducció Joan Ribalta

La Bona Nova de Jesús és una
edició de l’Evangeli segons Marc
que fa resplendir un text venerable acostant-lo a la llum original.
La importància donada a la seva
estructura i a les seves característiques literàries fa que la veu
del missatge evangèlic ressoni
amb una transparència més gran.
La distinció de les diverses redaccions del text és subratllada per
la distinció de colors; la repetició
de termes, amb l’ús de la cursiva;
les paraules que formen inclusió
o expressen la fe de la comunitat,
amb lletres versaletes; la característica especial de certs relats
de llum, amb la reproducció
d’icones bizantines. La introducció, clara i concisa, situa el lector
a l’aventura de la lectura.
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Centre de Pastoral Litúrgica
El full parroquial de les parròquies de Torelló amb el nom de
Diàleg va ser dinamitzat durant
quinze anys (2004-2019) pel rector d’aquells temps, Joan Torra
Bitlloch, actual degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Aquest llibre, titulat Píndoles,
inclou les reflexions que en
aquell full partien sobretot de
les lectures bíbliques dominicals.
Són comentaris espirituals per a
acompanyar, guiar, formar, conduir la comunitat des de l’Evangeli i des de cada moment concret
de la vida.
L’autor va entendre que aquests
comentaris formaven part de
l’exercici del seu ministeri pastoral. Era una manera més d’exercir
la funció de guiatge, és a dir, de
fer de rector.

La traducció d’aquesta tria de
Cartes de sant Ignasi de Loiola,
feta pel P. Joan Ribalta, posa a
l’abast del lector català part de
la correspondència fonamental
i espiritual del «pelegrí». En
aquestes cartes se’ns presenta
un Ignasi atent a les diverses persones i als contextos, que mira
d’aplicar el carisma rebut en les
situacions més diverses. A partir
de fets concrets, hom pot veure
com apareixen cimals altíssims
de discerniment, d’experiència
espiritual i de finor humana. Una
lectura atenta i curosa ens acompanyarà en la troballa d’aquestes
perles que tenen una força i actualitat inesperades. Aquest llibre
el podeu trobar a la llibreria del
Casal de l’Església de Manresa.
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El llibre

El llibre

El llibre

Èxode i èxtasi en
Ignasi de Loiola

Qué se sabe de…
Los manuscritos
del Nuevo Testamento

La última palabra
de Albert Camús

Xavier Melloni

Miguel Ángel Blázquez

Juan Chapa

Editorial Fragmenta
Aquest llibre constitueix una meditació a partir de la vida d'Ignasi
de Loiola, personatge que encarna l'arquetip del pelegrí i que
engloba l'heroi, el savi i el sant.
En cada ésser humà i en les
comunitats que formem hi ha
temps i espai per a totes tres
coses.
Xavier Melloni ens convida a confrontar-nos-hi, perquè quan ens
exposem al que ens passa arribem al fons del que vivim, alhora
que som traspassats i transformats per allò que experimentem.
Aquest volum es pot trobar a la
llibreria del Casal de l’Església de
Manresa.
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El text del Nou Testament procedeix d'uns originals que s'han
perdut però que es van transmetre, amb major o menor èxit, en
còpies manuscrites. Diverses circumstàncies han fet que tinguem
la fortuna de conservar algunes
de les ques van ser copiades en
els primers segles del cristianisme. Són, a més, testimonis fonamentals per a acostar-nos als
textos originals que van donar
lloc al Nou Testament. El propòsit
d'aquest llibre és oferir al lector
una informació bàsica sobre
quins d'aquests manuscrits són
els més importants, com es van
copiar, quin format presenten,
quin interès tenen i quines són
algunes de les qüestions debatudes avui dia entorn d'ells.

Editorial Voz de Papel
Seixanta-dos anys després de la
seva mort, el van etiquetar com
a filòsof de l'absurd, existencialista, anarquista, rebel, ateu,
faldiller…
Albert Camus ens ha llegat amb
la seva vida i la seva obra el testimoniatge d'una cerca existencial
plena de vitalitat i desig.
Aquest relat recrea els últims
moments de l'escriptor francès,
prenent en consideració el sorprenent testimoniatge aportat
pel pastor metodista Howard
Mumma i en els diàlegs del qual
es pot veure fins a quin punt
Camus va lluitar per aconseguir
una fe que li donés el que el món
no li donava.

Glossa

Nascuts a una esperança viva
Francesc Conesa, bisbe de Solsona

Benvolguts germans,
El començament de la primera carta de Pere conté un
cant exultant d'acció de gràcies al Pare per la resurrecció de Jesús (1Pe 1,3-9). Certament, el primer sentiment que ens brolla al cor aquest diumenge de Pasqua
és el de gratitud envers Déu, perquè no ha abandonat
el seu Fill als braços de la mort, sinó que n'ha acceptat
l'entrega generosa i li ha tornat la vida. Avui ens unim
a aquest cant i diem: «Beneït sigui Déu, Pare de nostre
Senyor Jesucrist.»
L'autor d'aquesta carta reconeix que tot ha estat fruit
de la bondat i la misericòrdia del Pare i explica que la
resurrecció de Jesús «ens fa néixer de nou i ens ha donat una esperança viva». Primer fa referència al nostre
baptisme, que ens ha unit al misteri de mort i resurrecció de Jesús i ens ha fet néixer de nou com a fills de Déu.
En el baptisme renunciem a la nostra manera de viure
anterior i ens obrim a uns horitzons nous, a una vida
nova. Seguidament diu que la resurrecció ens ha obert a
«una esperança viva», perquè els desitjos del cristià no
es limiten a les coses que podem assolir en aquesta vida
(salut, benestar, amistats), sinó que tenen com a meta
la vida eterna. La resurrecció de Jesucrist ens dona la
certesa que el mal ha estat derrotat, la mort ha estat
vençuda i ens obre a l'esperança d'arribar també nosaltres a una vida sense fi, «que res no pot destruir ni deteriorar ni marcir». Per això, la nostra mirada al món i a
la vida és molt diferent de la que tenen altres persones
en la nostra societat; nosaltres mirem les coses des de la
perspectiva de l'eternitat a què som cridats.
Aquesta manera de mirar ja és causa d'alegria en el present. «Això —diu— us ha de donar una gran alegria, ni

que ara, si convingués, us haguessin d'entristir per poc
temps diverses proves.» És la mateixa alegria que van
tenir Maria Magdalena i els altres deixebles quan, el
matí de Pasqua, van rebre la sorprenent notícia que Jesús de Natzaret era viu. Aquesta alegria no és passatgera, sinó permanent, i arrela en la part més pregona del
cor humà. Per això, les dificultats i proves per les quals
passem no poden acabar així. La carta de Pere s'adreça
precisament a uns cristians que passen dificultats per
la seva fe. Aquests cristians eren uns pagesos i pastors
que vivien a l’Àsia Menor (al centre de l'actual Turquia)
i sentien el rebuig dels seus conciutadans. En la carta
es parla de persecucions, insults, burles i fins i tot sembla que a algun li van cremar la casa. La carta de Pere
els convida a viure-ho tot amb alegria, sabent que totes aquestes dificultats serveixen per a purificar la fe i
apreuar-la, com es fa amb l'or.
En aquest punt, adreça a aquells cristians unes precioses paraules d'ànim, que serveixen també per a nosaltres: «Vosaltres, sense haver-lo vist, l'estimeu, i des
d'ara, que heu cregut en ell, sense haver-lo vist, esteu
plens d'una alegria tan gran i gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, ja que teniu segura, com a
fruit de la vostra fe, la salvació de les vostres ànimes.»
Nosaltres també creiem en Jesucrist sense haver-lo vist
i l'estimem. I, a través de la fe, ens arriba la salvació,
cosa que ens omple d'una alegria immensa, que contagiem als qui tenim al nostre costat.
Germans i germanes, donem gràcies al Pare que ha ressuscitat Jesús! Alegreu-vos perquè avui s'obre per a nosaltres una esperança viva! Bona Pasqua!
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