
Pasqua de Crist, Pasqua
de l’Església

E ls cristians hem de professar amb goig la nostra fe. Sempre,
però especialment en aquesta festa de Pasqua, la festa de les
festes, la principal i primera festa cristiana de tot l’any. Els

nostres germans d’Orient expressen aquesta fe i aquesta joia amb
la salutació tradicional: «Crist ha ressuscitat»; a la qual segueix la
resposta: «Veritablement ha ressuscitat.»

Aquesta joia pasqual estem cridats a viure-la, de manera espe-
cial en aquest Any de la Fe, en Església. Perquè si l’Església és el sig -
 ne eficaç de Jesucrist —el Vaticà II la contempla com el sagrament
de Crist— la Pasqua de Crist és també la Pasqua de l’Església, en
l’Esperit Sant.

La professió de fe, que
fem amb una solemnitat es -
pecial en la Vetlla Pas qual
i en la missa de la so lem ni -
tat d’avui, conté un ter cer
article corresponent a l’Es -
perit Sant: «Crec en l’Es pe -
rit Sant, la Santa Ma re Es -
glésia Catòlica, la co mu nió
dels sants; la remis sió dels
pecats; la resur rec ció de
la carn, i la vida perdura-
ble.»

Les dues afirmacions
darreres descriuen espe -
cialment els fruits de la
Pas  qua de Crist i de la presència de l’Esperit Sant en l’Església,
co munitat visible dels qui creuen en Crist, el «primogènit de la no-
va creació», el «primogènit entre molts germans». Ressuscitat per
la força de l’Esperit Sant, Jesucrist és la primícia del món defi ni -
tiu.

D ’aquesta manera, el Credo relaciona les missions correspo -
nents del Pare com a «creador del cel i de la terra»; del Fill,
«Jesús nat de la Verge Maria», com a mediador sobretot per

la seva mort i resurrecció d’entre els morts; i de l’Esperit Sant, «vi-
vent en l’Església», com a principi de vida i de resurrecció definitiva.
Per això, l’Església és un poble aplegat en la unitat del Pare, del Fill
i de l’Esperit Sant.

En aquest clima de Pasqua, estem cridats a valorar molt l’ano-
menada eclesialitat de la fe. La mateixa professió de fe és un ac-
te personal i al mateix temps comunitari. Com afirma el Catecisme
de l’Església Catòlica, podem dir crec i creiem, ja sigui la fe de l’Es -
glé sia professada personalment per cada cristià en el moment del
bap tisme, ja sigui la fe de l’Església proclamada pel Sant Pare i els
bisbes en moments especials o, més generalment, per l’assem-
blea li túrgica dels creients. Creiem en Església, perquè ella és la
nostra Mare, que respon a Déu amb la seva fe i ens
ense nya a dir: Jo crec; i també: Nosaltres creiem.

Desitjo a tothom una santa i joiosa Pasqua de re-
surrecció.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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PARAULA I VIDA

La mona de cada Pasqua

C oincidint amb el diumenge
de Pasqua, i per donar-li un
re lleu especial, els padrins

regalen la mona als seus fillols i fi-
lloles. És tradició que esdevingui les
postres del dilluns de Pasqua, el dia
de la mona. Per als catòlics, és més
que un regal, més que una mostra
d’a fecte. És, sobretot, un signe del
compromís adquirit pels padrins el dia
del baptisme d’acompanyar l’in fant
en el seu creixement en la fe.

En Miquel ha anat a buscar la mo -
na a casa del seu padrí. Quan era
més petit —ara ja té disset anys—
el padrí era qui l’hi portava a casa.
Amb la mona sempre li lliura un so-
bre i, dins, un breu escrit on expres -
sa aquesta responsabilitat d’acom-
panyar-lo en el camí del seguiment
de Jesús. És la carta anual del pa-
drí i, amb aquesta, ja en seran dis-
set. Els temes són diversos: les dels
primers anys eren pregàries curtes;
després s’alternaren amb reflexions
senzilles; totes, però, d’arrel evan -
gè lica i adients al moment. En Mi -
quel les ha anat guardant en una car -
peta. 

Aquest any l’escrit és més llarg,
car rebrà el sagrament de la confir-
mació: «Miquel, Jesús ha ressuscitat!
“Per què busqueu entre els morts
aquell qui viu?” (Lc 24,5). Avui és
Pasqua, la festa més gran dels cris -
tians. Avui recordem que l’amor i la
vida han guanyat. Viure estimant i

fent el bé no porta al fracàs. “Van
anar pertot arreu anunciant la bona
nova de la Paraula” (Ac 8,4). Creu re
en Jesús ressuscitat i ser-ne testi-
moni, Miquel, asserena els cors i
dóna sentit a la vida humana. 

»Prego Déu que visquis amb es-
perança la vida de cada dia, llui-
tant sense desanimar-te, vencent
les dificultats. Viure estimant i fent
el bé porta a la joia interior que res
no ens pot arrabassar. El pessimis-
me i la tristesa no els ensenya Je -
sús. Viure amb joia és una mane-
ra d’agrair el do de la vida, de dir-li
que confiem en la seva Paraula, en
Ell. Portar alegria als altres és una
manera de donar el que vivim. És el
testimoni del seu amor entre aquells
que ens envolten. Que es noti que la
resurrecció de Jesús i la força del
seu Esperit anima la teva vida.» 

A l’hora de regalar la mona, tots
els padrins busquen allò que més
pugui agradar al fillol o la fillola: un
ou o una figura de xocolata (un vai-
xell, una pilota, un futbolista, una
casa...). Amb les seves cartes, el
padrí d’en Miquel ha presentat Je -
sús com quelcom superior a qualse -
vol guarniment de la mona, present
en la Pasqua de Resurrecció amb
una presència activa, que estima en
Miquel personalment i el convida
al seguiment i a ser testimoni d’a-
quest amor.

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

◗ Les primeres intervencions
del Papa Francesc han estat
de senzillesa, comprensió i
bon dat. En el seu primer Àn ge -
 lus dominical, el 17 de març,
co mentant l’evangeli d’aquell
dia, va dir: «No sentim paraules
de menyspreu i de con dem  na,
només d’amor i misericòrdia
que conviden a la conversió...»
I va afegir: «Una mica de mise -
ricòrdia torna el món menys
fred i més just». I en la missa

que celebrà a la parròquia del Vaticà aquell mateix dia, va remarcar que
«el missatge de Je sús és el de la misericòrdia, que —ho dic humilment—
és el missatge més fort.»

Paraules de comprensió i bondat

Pere i Joan corren cap al sepulcre buit de Je -
sús. Pintura d’E. Burnand (1850-1921), Mu-
 seu d’Orsay (París)



Vida espiritual

LEX ORANDI, LEX CREDENDI

Amb l’inici de la Pasqua,
centre de l’any litúrgic 
i de la fe cristiana, és 

el moment de renovar «la nostra
opció per Jesucrist». El P. Abat
de Montserrat, Josep M. Soler,
reflexiona sobre aquest temps.

Què ens aporta la Pasqua 
als cristians?
Dues coses: la certesa, viscuda
en la fe, de la resurrecció de
Jesucrist després de la seva
mort en creu; i, per tant, 
la confiança que ell fa camí 
amb nosaltres en tot moment 
de la vida. I, també, l’ocasió de
renovar el nostre compromís
baptismal, la nostra opció 
per Jesucrist, al qual estem
empeltats des del baptisme 
i per això podem tenir la seva
vida en nosaltres.

I en el context de l’Any de la Fe?
La Pasqua és sempre la
mateixa però cada any és nova
perquè nosaltres la vivim d’una
manera diferent, en un context
personal, eclesial i social divers.
Celebrar-la en l’Any de la Fe 
ha de suposar una major vivència
de la nostra relació amb el Crist
ressuscitat, un aprofundiment
de tot el que significa per a 
la història humana la resurrecció
del Senyor i un augment de
l’esperança que també nosaltres
viurem en ell després de la mort.

Com transmetre la fe en la
resurrecció a tantes persones
que no veuen per elles mateixes
un altre futur que la vida present?
Amb el nostre testimoniatge 
de vida; mostrant la pau, la joia
i l’esperança que ens aporta el
missatge cristià, la gratuïtat de
l’amor que ens invita a viure. 
I, a més, ajudant-los a descobrir,
per mitjà del diàleg, que 
les inquietuds i els desigs més
profunds que es troben al fons
del cor humà i les preguntes
fonamentals que es fa 
la intel·ligència poden trobar
resposta en Jesucrist, 
que viu per sempre més, 
i en el seu Evangeli.

Òscar Bardají i Martín

◗ JOSEP M. SOLER

Renovació Pasqual

ENTREVISTA
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LECTURES MISSA DIÀRIA

I SANTORAL

1. Dilluns [(litúrgia hores: pròpia): Ac 2,14.22b-
33 / Sl 15 / Mt 28,8-15]. Sant Venanci, bisbe i
mr.; sant Hug, bisbe; santa Teodora, mr.; beat Nu -
ño Álvares Pereira, rel. carmelità.

2. Dimarts [ Ac 2,36-41 / Sl 32 / Jn 20,11-18].
Sant Francesc de Pàola (1416-1507), ermità, fund.
Mínims (CR); santa Maria Egipcíaca, penitent;
sant Francesc Coll i Guitard.

3. Dimecres [ Ac 3,1-10 / Sl 104 / Lc 24,13-35].
Sant Sixt I, papa, mr.; sant Nicetas, abat.

4. Dijous [ Ac 3,11-26 / Sl 8 / Lc 24,35-48].
Sant Plató, abat; sant Benet de Palerm, rel. fran-
ciscà.

5. Divendres [ Ac 4,1-12 / Sl 117 / Mc 16,9-15].
Sant Vicenç (o Vicent) Ferrer (1350-1419), prev.
dominicà, de València (on se celebra el dilluns
de la segona setmana de Pasqua); santa Emília,
vg. i mr.; santa Maria-Crescència Höss, vg. fran-
ciscana.

6. Dissabte [ Ac 4,13-21 / Sl 117 / Mc 16,9-15].
Sant Marcel·lí, mr.; sant Sixt I, papa (romà, 115-
125) i mr.; sant Guillem, abat.

7. c Diumenge vinent, II de Pasqua o de la Divina
Mi sericòrdia [(litúrgia hores: 2a setm.): Ac 5,
12-16 / Sl 117 / Ap 1,9-11a.12-13.17-19 / Jn
20,19-31]. Sant Joan Baptista de La Salle (Reims
1651 - Rouen 1719), prev., fund. Gns. Escoles
Cris tianes (FSC); sant Epifani, bisbe; sant Ger mà,
monjo.

Accés al Breviari

E stem acostumats en el nostre llen-
guatge a contraposar espiritual a
material i identifiquem la vida espiri-

tual amb la pregària, les devocions, el re-
cés. En el cristianisme això no és així: la
vida espiritual és la vida en l’Esperit Sant,

la vida sencera viscuda segons l’Esperit de Jesús. De
manera que una persona molt espiritual serà la que viu,
en totes les seves facetes, segons l’Esperit de Jesús.

Com se sap si vivim o no segons l’Esperit? «Pels seus
fruits els coneixereu», diu Jesús. I el fruit de l’Esperit és:
«... amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fide-
litat, dolcesa i domini d’un mateix...» (Ga 5,22). De ma-
nera que una persona que prega molt o és molt auste-
ra, però no dóna fruits de bondat, de paciència..., no té
l’Esperit del Senyor. La vida cristiana no consisteix a fer
moltes coses o coses molt heroiques, el que cal és fer el
que hem de fer amb l’Esperit del Senyor, amb el seu es til,
el seu aroma, la seva música: «Si repartís tots els meus
béns als pobres, però no estimés, de res no em serviria...»
(1Co 13,3).

Com podem posseir l’Esperit Sant? Suplicant-lo, per-
què l’Esperit és un do. Ens podem predisposar a rebre’l
per l’abnegació, el servei als altres, la pregària... Però
és un do gratuït. Per això, la nostra pregària més autènti -
ca serà: «Veniu, Esperit Sant!». El lloc privilegiat per obte -
nir-lo són els sagraments de l’Església i la lectura orant
de la Sagrada Escriptura.

La prova més clara que estem en l’Esperit és que ens
porta al servei, a donar-nos, a sortir de nosaltres matei-
xos. 

Fra Josep Manuel Vallejo, caputxí

Jesús ressuscitat, gloriós
amb la llum de Déu

QUÈ ÉS LA PERSONA HUMANA

Acollir els nous 
cercadors d’espiritualitat

LES NOVES ESPIRITUALITATS

D avant el fenomen del retorn del
sagrat, la comunitat cristiana no
pot romandre anquilosada en

les inèrcies d’altres temps. Cada ve -
gada que algú truca a la porta d’una es -
glésia per retrobar-se amb Déu, la co-

munitat cristiana és interpel·lada. 
Els qui s’atansen a les portes de les esglésies no

hi arriben amb les mans buides. Alguns s’apropen a
la comunitat cristiana plens de necessitats.

A més, molts antics creients retroben la fe després
d’un període de nit espiritual. D’un cert ateisme que
els ha ajudat a purificar les seves creences i les seves
actituds. Els anys d’allunyament han suposat una tra -
vessa del desert durant la qual han après molt. Aquest
aprenentatge no ha de revertir només en ells, sinó en
tota la comunitat. Els nous creients poden esdevenir
un factor de desvetllament de la potenciali tat del cris -
tianisme, com Pau de Tars o Agustí d’Hi po  na ho foren
per a l’Església del seu temps. 

Per acollir aquestes aportacions i donar resposta
a les necessitats dels qui cerquen l’espiritualitat, cal
que el cristianisme recuperi la dimensió del Misteri a
través de la mística, cerqui llenguatges intel·ligibles
per comunicar el seu testimoniatge i creï espais d’a-
collida per atendre els qui cerquen l’Absolut.

Josep Otón
(El reencantament postmodern. 

Ed. Cruïlla-Fundació Joan Maragall, Barcelona 2012)

J esús ressuscitat, gloriós amb la
llum de Déu, es troba amb sant Pau
i del perseguidor en fa un Apòstol,

aquell que obrirà el cristianisme als pa -
gans. Un dels punts més frapants és el
final de 2 Corintis (13,13), quan el ma -

teix Pau s’acomiada dels de Corint, tot beneint-los en
el nom d’un sol Déu: «Que la gràcia de Jesucrist, el Se -
nyor, l’amor de Déu (Pare) i la comunió (o comunica -
ció) de l’Esperit Sant siguin amb tots vosaltres.»

Joan fa el mateix que Pau però desenvolupa un se -
gon tema: el de l’amor que és comunió. En la prime -
ra car ta afirma dues vegades que «Déu és amor»
(1Jn 4,8.16). I l’Amor és comunió plena. Al principi
de la mateixa carta s’anuncia que nosaltres partici-
parem de la comunió entre el Pare i el Fill. Queda so-
breentès que l’Esperit és l’abraçada d’amor entre el
Pare i el Fill. Com diu el Catecisme de l’Església Ca -
tò lica: «la unitat de Déu és trinitària».

Després de la revelació de la Trinitat, vindrà la teo -
logia de la Trinitat. El geni de sant Agustí portarà a la
llum una triada encertada: Déu és la comunió de l’A -
mant, de l’Amat i de l’Amor. Són els noms per designar
el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. Déu és Amor, és a dir,
comunió d’amor, presència mútua i unitària, que en
grec es diu perikhoresi i en llatí circuminsessio. Sig -
ni fica dansar al voltant: dansa de l’un a l’altre. Di na -
misme de l’Un que fa lloc a l’altre i està sempre amb
l’altre i li dóna tot a l’altre. Nosaltres som persones
a semblança del Pare, com el Fill, en l’Esperit Sant.

Dr. Josep M. Rovira Belloso
(Déu fa créixer les persones. 

Edicions Saragossa, Barcelona 2012)



COMENTARI

DIUMENGE DE PASQUA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR

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

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predica-

ba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó hacien-
do el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él. 

»Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén.
Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día
y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había de-
signado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su re -

surrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne
testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muer-
tos. 

»El testimonio de los profetas es unánime: que los que
creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los peca-
dos.»

◗ Salmo responsorial (117)

R. Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría
y nuestro gozo.

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

La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del Señor 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: Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bie -
nes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida es -
 tá con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, en-
tonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en la gloria.

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

El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amane -
cer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a
cor rer y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto que -
ría Jesús, 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 sepul-
cro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se
adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el
sue lo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el se -
pulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto
la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio apar-
te. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al
se pulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escri tu -
ra: que él había de resucitar de entre los muertos.

L a narració evangèlica de sant
Lluc ens presenta l’episodi del
sepulcre buit en dues escenes,

la primera centrada en les tres dones
i la segona en Pere.

Les dones que van acompanyar
Jesús fins a Jerusalem, que s’apressen de matina -
da cap el sepulcre per acabar d’ungir el cadàver de
Jesús, enterrat a corre-cuita el divendres a la tar-
da, abans de l’inici del repòs sagrat del dissab-
te. La seva sorpresa va ser gran quan van veure
que la gran pedra de l’entrada estava apartada i
dins el se pulcre no hi havia el cadàver que busca -
ven.

El que troben són dos homes amb vestits resplen -
dents, com el de Jesús a la transfiguració. I l’anun-
ci: Ha ressuscitat. I el record de les paraules del ma -
teix Jesús abans de la passió, encara a Galilea: que
al tercer dia havia de ressuscitar. Resulta un anun-
ci inesperat, no és fruit d’un desig sinó d’una reve -
lació; i és, per això, desconcertant.

Els apòstols i Pere es mostren incrèduls i volen
comprovar-ho. En la narració bíblica i també en l’e-
vangeli tot anunci comporta un signe; i el signe que
troba Pere —el llençol d’amortallar, tot aplanat—
correspon a l’anunci dels dos personatges: no hi és,
aquí. Que hi resti el llençol, aplanat, vol dir que nin -
gú no s’ha endut el cadàver; sinó, simplement, que

ha desaparegut. Pere, de moment, resta descon cer -
tat, preguntant -se amb estranyesa què podia haver
passat. La ma teixa reacció de Maria, la mare de Je -
sús, davant de l’anunci de l’àngel, a l’inici de l’evan -
ge li de Lluc.

La tomba buida, l’anunci dels dos homes resplen -
dents, el llençol aplanat en el lloc on hi havia ha gut
el cadàver, el record de les paraules de Jesús a Ga -
lilea...; tot això, adobat amb l’Esperit de Pen te cos -
ta, s’esbadellarà en la fe en la Resur rec ció de Je -
sús, fonament de la nostra fe cristiana i prome sa de
l’esperança en la nostra resurrecció amb Aquell
que viu per sempre.

Jordi Latorre, SDB

No hi és aquí, ha ressuscitat
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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 pas -
sat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, des-
prés 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. Nosal -
tres 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 testimo -
nis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem men -
jat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’en -
tre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble as-
segurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius
i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anun -
ciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats grà-
cies al seu nom.»

◗ Salm responsorial (117)

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-nos i ce-
lebrem-lo.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament 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 glo -
ri  fica. / No moriré, viuré encara, / per contar les proeses del
Senyor. R.

La pedra que rebutjaven els constructors / ara corona l’edifi -
ci. / És el Senyor qui ho ha fet, / i els nostres ulls se’n mera -
vellen. 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, 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.

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

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan enca-
ra 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 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 sepul -
cre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi
entrà. Darrera d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llen -
çol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava apla-
nat 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.

Resurrecció del Salvador. Pintura
de Lluís Borrassà (any 1416), pro-
cedent del monestir de Santes

Creus, MNAC (Barcelona)



Concert solidari Per l’Altre Cor
Cremat de Barcelona. Ajut al 4t
Món, diumenge 7 d’abril (18.30 h),
a l’Espai VonBalthasar (c/ Vi llar -
roel 81, baixos). Actuacions mu si -
cals a càrrec de M. Carme Gil, pia -
nista i Lena Torre, violoncel·lista.
Entrada amb aportació volun tà ria.

◗ BREUS

Trobada de catequistes i home-
natge a Benet XVI. El diumenge

24 de febrer, unes 3.000 persones
varen participar en una missa a
la basílica de la Sagrada Família.
Fou una trobada dels catequis-
tes de la diòcesi i de les famílies
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católica, la comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne y
la vida eterna.»

Las dos últimas afirmaciones describen es -
pecialmente los frutos de la Pascua de Cris to
y de la presencia del Espíritu Santo en la Igle -
sia, comunidad visible de los que creen en
Cristo, el «primogénito de la nueva creación»,
el «primogénito entre muchos hermanos». Re -
sucitado por la fuerza del Espíritu Santo, Je su   -
cristo es la primicia del mundo definitivo.

De esta manera, el Credo relaciona las mi-
siones correspondientes del Padre como «crea -
dor del cielo y de la tierra»; del Hijo, «Jesús,
nacido de la Virgen María», como mediador,
sobre todo por su muerte y resurrección de en -
tre los muertos; y del Espíritu Santo, «vivien-
te en la Iglesia», como principio de vida y de
resurrección definitivas. Por esto, la Iglesia es
un pueblo reunido en la unidad del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo.

L os cristianos hemos de profesar con go-
zo nuestra fe. Siempre, pero especial-
mente en esta fiesta de Pascua, la fies-

ta de las fiestas, la principal y primera fiesta
cristiana de todo el año. Nuestros hermanos
de Oriente expresan esta fe y esta alegría con
la salutación tradicional: «¡Cristo ha resucita -
do!»; a la que sigue la respuesta: «¡Verda de -
ramente ha resucitado!»

Esta alegría pascual estamos llamados a
vivirla, de una manera especial en este Año de
la Fe, en Iglesia. Porque la Iglesia es el signo
eficaz de Jesucristo —el Vaticano II la contem -
pla como el sacramento de Cristo— y por es-
to la Pascua de Cristo es también la Pascua de
la Iglesia, en el Espíritu Santo.

La profesión de fe, que hacemos con una
solemnidad especial en la Vigilia Pascual y en
la misa de la solemnidad de hoy, contiene un
tercer artículo correspondiente al Espíritu San -
to: «Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia

Pascua de Cristo, Pascua de la Iglesia
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En este clima de Pascua, estamos llamados
a valorar debidamente la llamada eclesialidad
de la fe. 

La misma profesión de fe es un acto perso -
nal y al mismo tiempo comunitario. Como afir-
ma el Catecismo de la Iglesia Cató li ca, pode -
mos decir creo y creemos, ya sea la fe de la
Igle sia profesada personalmente por cada cris -
 tiano en el momento del bautismo, ya sea la
fe de la Iglesia proclamada por el San to Pa dre
y los obispos en momentos especiales o, más
generalmente, por la asamblea litúrgica de los
creyentes. 

Creemos en la Igle sia, porque ella es nues -
tra Madre, que respon de a Dios con su fe y nos
enseña a decir: Yo creo; y también: Nosotros
creemos.

Os deseo a todos una santa y gozosa Pas cua
de resurrección.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

L’agenda més com -
pleta de la diòce-
si la tro  bareu al
web, o bé enfocant
el te lèfon mòbil en
aquest codi QR que
hi en  llaça directament.

que transmeten la fe als seus fills.
Tam  bé va tenir el sentit d’un home -
natge a Benet XVI amb motiu de la
seva renúncia, tot recordant la de -
di cació de la basílica l’any 2010.
Abans de la missa, es pas sà un
ví deo amb imatges d’aquell acte.
Al final de la missa es va fer un en -
viament dels catequistes a la se-
va missió i es va impartir una bene -
dicció especial per a les famílies
cristianes.

Representació de la vida i passió
de santa Eulàlia. Els dies 16 i 17
de febrer, l’Esbart Ciutat Comtal
presentà a la catedral un especta -
cle de dansa i música que reme-
mora la història d’aquesta jove
cris tiana, filla de Sarrià i màrtir de
Crist a Barcelona a l’inici del segle
III, el sepulcre de la qual es con-
serva a la cripta situada sota el
presbiteri de la seu barcelonina.
Ha dirigit l’espectacle Lluís Cal -
duch Ramos i la música és obra
del mestre Francesc Cassú, inter-
pretada pel cor de dones Aurica.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

150 aniversario de las Herma ni -
tas de los Pobres en Barcelona.
Sábado 13 de abril, a las 11 h, mi -
sa de acción de gracias en la cate -
dral de Barcelona, presidida por
el cardenal Martínez Sistach, con
motivo de los 150 años de la llega -
da de esta congregación a nuestra
ciudad y a España.

Fiesta de la divina misericordia.
Domingo 7 de abril, en la parro quia
de Sant Agustí (pl. Sant Agustí - c/
Hospital), de 14 a 17.30 h, ado-
ración eucarística; 14 h, rezo del
Rosario; 15 h, rezo de la Coroni lla;
17.30 h, veneración de la reliquia
de santa Faustina Kowalska, ben-
dición de estampas; 18 h, Misa so -
lemne, celebrada por Mons. Joan
Godayol. Consagración a la divina
misericordia. Confesiones de 14
a 18 h. Información: ADIM, tel./
fax 934 261 622, c/e: adim.bcn@
gmail.com.

Equips de la Mare de Déu dels
sectors A-L, C i E-G de Barce lo na.
«Aprenent a pregar amb les ensen-
yances del pare Henri Caf fa rel».
Dia 3 d’abril (18 a 19 h), a la par -
ròquia de la M. D. dels Àngels (c/
Balmes, 78). In for ma ció: t. 934
675 551, dt. i dj. de 10 a 13 h.

DIETARI DEL NOU PAPA FRANCESC 

El nou centre de l’Església Catòlica:
Llatinoamèrica

E l papat per primer cop en la història deixa l’Europa
i va al continent on hi ha més catòlics, Llatino amè -
ri ca, on hi ha més del 40% de tot el catolicisme. Es

tracta d’un esdeveniment que manifesta, malgrat la llar-
ga tradició eclesial, la capacitat de novetat que està pre-
sent a l’Església Catòlica tot fent possible que un que vin -

gui «quasi de la fi del món» sigui «Bisbe de Roma i successor de Pe re»
i, que per això, «presideixi en l’amor totes les esglésies» (primeres parau -
les del Papa Francesc), segons afirmava Ignasi d’Antioquia per explicar
el lloc preeminent de l’església de Roma als inicis de l’Esglé sia. Oi més,
quan s’ha escollit un cardenal de Llatinoamèrica, és a dir, un ho me del
Sud del món, ara que el Sud pobre està desafiant el Nord ric en nom dels
seus drets i de les seves necessitats.

Aquesta sortida del papat d’Europa recorda la sortida d’Itàlia el 1978
amb Joan-Pau II: en aquell moment estava en qüestió la recol·locació de
l’Església d’Europa al final de la confrontació entre Est-Oest, i ara es -
tà en qüestió la recol·locació de tota l’Església en el món globalitzat. Per
això, aquest pas és un bon presagi perquè a ningú se li escapa que avui
les esglésies d’Europa estan cansades i viuen un cert pessimisme —con -
tra el qual acaba de manifestar-se també el Papa Francesc— per poder
mirar amb ulls renovats els desafiaments dels temps nous que vénen dels
pobres del planeta i del món globalitzat del qual Europa no n’és ja el cen -
tre. No es tractarà, però, ara d’imitar Llatinoamèrica, sinó de contagiar-nos
de la seva passió i vigoria per mirar-la amb els ulls del Papa Francesc!

Dr. Salvador Pié 
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