Lectures 12 d’abril, 2ª diumenge de
Pascua
1ª lec. Ac. 4, 32-35; Salm 118 (117) 1-4.
16-17. 22-24; 2ª lec. 1 Jo. 5, 1-6.Jo. 20,
19-31; Ev Jn 20, 19-31.

AL.LELUIA, ÉS PASQUA
Bona Pasqua a tots!

Aquest mes, el centre excursionista té
planificades tres sortides de muntanya: una
al berguedà des de cal Rosal, una altra a
Oix per pujar al Bestrecà des de la cresta
del Gall, i l’altra a Sant Joan de Balbs, al
cor de la Garrotxa, a la Pinya.

Dijous vinent, dia 9, no hi haurà la missa
de les 8 de la tarda.

DIUMENGES DE PASQUA
Amb aquest diumenge d’avui
comencem les celebracions dels diumenges
de Pasqua. Duraran fins el diumenge de
Pentecosta, 24 de maig. Les lectures
d’aquests dies aniran explicant com es van
formant les comunitats a l’entorn del Jesús
viu i ressuscitat, com el veuen manifestantse enmig d’ells, i com Jesús actua a través
d’ells.
Que a la nostra comunitat aprenguem
d’aquests primers deixebles, homes i dones,
que malgrat les dificultats segueixen vivint les
Bones Notícies que Jesús els ha deixat.

Quin és el sentit de la Resurrecció?

MENJADOR
Aquest mes de març, en el menjador
hem servit 814 àpats entre dinar i sopar.

ECONOMIA
MARÇ

PARRÒQUIA

Saldo febrer .............................. -206,58

DIJOUS DIA 9
No hi haurà missa

Diumenge de PASQUA de l’any B.

Entrades
Col.lectes ................... 677,09
Caixetes ..................... 180,34
Ciris ........................... 320,89
Seminari ..................... 240,68
Total entrades ....... 1.419,00 .. 1.419,00
Sortides
Seminari ..................... 240,68
Seg.Social .................... 32,22
Telèfon ......................... 64,65
Extintors ....................... 53,36
Neteja ........................ 188,76
Full Parroquial .............. 48,75
Com.Bancs .................... 3,00
Partícules ...................... 26,00
Total sortides ........... 657,42 ..... 657,42
Romanent març ......................... 555,00

INFORMATIU

Col.lecta: ................................... 202,83
Caixetes ciris ............................... 57,87
Caixetes: ..................................... 21,30
Caixetes Càritas: .......................... 18,20
Menjador .................................. 110,00

C.E. ANEM ACAMINAR

FULL
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El passatge de la Resurrecció, en el conjunt dels
Evangelis, resulta especialment suggeridor per la seva
transcendència. La seva lectura, al final del cicle de la
Setmana Santa, es revela com la culminació d’un procés
que, aparentment, semblava acabat i fracassat. El pas
de la mort, del Crist crucificat, a la vida, al Crist
Ressuscitat, és absolutament desconcertant, deixa ‘fora
de joc’ als personatges del relat. La dimensió de
l’esdeveniment és aclaparadora i els supera. Maria Magdalena és la primera
en experimentar aquesta sensació fruit d’allò que resulta inexplicable. La pedra
de l’entrada, aquella que separa el “món dels morts” del “món dels vius” ha
estat enretirada.
En aquest context podríem preguntar-nos per què Jesús havia de morir
per ressuscitar poc després... Es pot entendre això? És una qüestió que, com
a mínim a nivell personal, no hi tinc fàcil resposta. I cada Setmana Santa es
genera una sensació semblant que sempre resta oberta. Potser no és tant una
pregunta per ser resolta com per ser reflexionada; encara que les pistes que
aporten els escrits d’uns i d’altres hi ajuda. Es vol pensar que si Jesús havia de
fer aquest trànsit no era per retornar a la situació d’abans sinó a una altra de
més plenitud que suposava la seva donació total, fins a la seva pròpia mort.
Però més que de la mort, del que es parla a l’Evangeli és de la vida, la
transformació més important que ens demana Jesús. El destí de l’home ja no
és el sepulcre sinó viure en plenitud la seva paraula. Ell ens diu: surt fora de la
teva tenebra, no et deixis engolir per la mort, per la indiferència, per la depressió,
per les pors, per l’egoisme, per la supèrbia,...!! En definitiva, Jesús demana la
nostra resurrecció, la nostra conversió.
D.P.
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Lectura dels fets del apòstols Ac 10, 34. 37-43
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: “Vosaltres ja sabeu què ha passat
darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan prediqués
a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va ungir
amb l’Esperit Sant i amb poder, i com va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel
diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels
jueus i a Jerusalem. Ells el van matar penjant-lo en un patíbul, però Déu el ressuscità el
tercer dia i li concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó als testimonis que Déu mateix
havia escollit des d’abans, és a dir, a nosaltres, que vam menjar i beure amb ell després que
hagués ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble i testimoniéssim
que Déu l’ha constituït jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor
seu dient que tothom qui creu en ell obté el perdó dels pecats gràcies al seu nom.
Salm responsorial 118 (117) 12. 15-17. 22-21
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament el seu amor. /
Que respongui la casa d’Israel: / perdura eternament el seu amor
La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Senyor em glorifica. / No
moriré, viuré encara, / per contar les proeses del Senyor.
La pedra que rebutjaven els constructors, / ara corona l’edifici, / És el
Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n meravellen.
Lectura de la carta de sant Pau als colossencs 3, 1-4
Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut
a la dreta de Déu. Poseu el cor en allò que és de dalt, no en allò que és de la terra.
Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan
apareixerà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de
glòria.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan Jo 20, 1-9
El diumenge, Maria Magdalena se’n va anar al sepulcre de bon matí, quan encara era
fosc, i veié que la pedra havia estat treta de l’entrada del sepulcre. Llavors se’n va corrents
a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava, i els diu: —S’han endut el
Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat.
Pere i l’altre deixeble van sortir cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre
deixeble s’avançà a Pere i va arribar primer al sepulcre, s’ajupí i veié aplanat el llençol

d’amortallar, però no hi va entrar. Després arribà també Simó Pere, que el seguia, i va
entrar al sepulcre; veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat
al cap no estava aplanat com el llençol, sinó que continuava lligat a part. Llavors va entrar
també l’altre deixeble, que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. De fet, encara
no havien entès que, segons l’Escriptura, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.
Salmo Responsorial (Sal 118,1-2. 16-17. 22-23)
Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga
la casa de Israel: es eterno su amor.
La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor hace proezas. No,
no moriré, seguiré viviendo para contar las obras del Señor;
La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra
angular; esto ha sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos.

la Pasqua que tot ho transforma
Sense sostre
Sense papers
Sense família
Sense feina
Sense salut
Sense llum
Sense aigua
Sense metge
Sense escola
Sense il.lusió per a viure
Sense joguines
Sense amics
Tot això és possible i existeix. Qui ho pot resistir?
Déu s’acosta al patiment i s’entrega estimant fins a morir i renovar la vida. A partir
d’aquí ens és possible esperar i creure que l’amor ens regenera. L’amor de Jesús, l’amor
de cadascú de nosaltres. L’amor que tot ho transforma.
Al.leluia, celebrem la Pasqua, Jesús viu!

