
 

TEMPS DE PASQUA 

Estem en el temps de Pasqua, la festa cristiana més 
important, perquè celebrem la resurrecció de Jesucrist, per 
la qual Ell, tres dies després de morir a la creu, va recobrar 

una vida real, en cos i ànima. La vida aniquilada torna a 
bategar, encara que, això sí, en una condició totalment 

nova i transformada. Una temps que la litúrgia de 

l’Església ens parla d’alegria, de vida, d’esperança.  

Segurament al llegir aquestes paraules us sortirà un però. 
¿És que no es dóna compte que aquesta no és una Pasqua 

com les altres?, ¿no veu que estem immersos en una 
gravíssima situació sanitària, econòmica i social?, ¿no li 

sembla com si estiguéssim encara en el divendres sant? 
Certament, penso que cap de nosaltres fa uns mesos 

hagués pogut pensar trobar-se en aquesta situació. I 
tampoc quan va començar aquesta pandèmia podia 

imaginar que durés tant de temps i que ens fes viure amb 

tantes incerteses. 

Penso que la millor manera de viure la vida és gaudir cada dia, cada moment, i buscar 
la manera de treure profit de les circumstàncies que ens toca viure en aquell moment. 

Les paraules que escoltem aquests dies són “gràcies” a tots els que estan en primera 
línia lluitant contra la pandèmia. I els cristians en aquest temps pasqual donem les 

gràcies a Jesús, que per nosaltres va donar la vida; gràcies per instituir l’Eucaristia i el 
sacerdoci. Gràcies per donar-nos el manament de l’amor: “Estimeu-vos els uns als 

altres com jo us he estimat”; i gràcies per tants dons i amor com ens dona cada dia. 

Aquest amor, que es concreta en petits gestos quotidians, té la seva dimensió última en 

el sentit de la nostra vida, que no està cridada a desintegrar-se i desaparèixer 
definitivament, sinó a transformar-se en vida eterna. Aquest és el sentit de la Pasqua i 

la raó de l’alegria que ens ha portat Jesucrist. 

Aquest temps pasqual ens parla de solidaritat, ja que Crist ha mort per tots. I l’actual 
situació , que té un abast mundial, ens fa pensar en la necessitat de viure la solidaritat 

amb tots el països d’aquest món, i especialment amb les persones que tenim més a 
prop.   

La Pasqua ens parla també de comunitat, nascuda de l’aigua (Baptisme) i de la sang 
(Eucaristia) del costat del Crist clavat en creu. Aquesta comunitat la podem viure en les 

circumstàncies actuals de confinament d’una manera única en la família, en el que des 
de molt antic s’anomenava “església domèstica”. No desaprofitem aquest ocasió. 

Els textos litúrgics d’aquest temps pasqual, junt a les aparicions del Senyor, ens 

proposen la lectura dels Fets dels Apòstols, que parlen dels inicis dels cristianisme, ben 

difícils, amb presons, persecucions i morts d’aquells primers deixebles. A ells no els va 
fallar l’esperança, i després de dos mil anys, en veiem els fruits: les idees en què es 
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fonamenta el món d’avui són idees cristianes: justícia, solidaritat, llibertat, igualtat, 

fraternitat… Tantes vegades les fem servir sense fer referència a Déu, ni als deu 
Manaments, ni al sermó de les Benaurances, ni als ensenyaments de Jesús a l’Evangeli, 

però ho fem de la mateixa manera que gaudim de l’aigua sense preguntar per la font, o 
utilitzem el mòbil sense reconèixer els seus inventors. 

Aquests dies pasquals són una ocasió perquè ens preguntem com podríem aconseguir que en el 

nostre cor fos Pasqua tot l’any. Podem aconseguir-ho perquè aquesta és la voluntat de Déu, 

que ens va crear per a ser feliços fins i tot en la tribulació. 

BONA PASQUA!               † Jaume Pujol Balcells, Arquebisbe emèrit de Tarragona 

 

************************************************ 

REPIC DE CAMPANES I PREGÀRIA DE L’ANGELUS 

Quan es va originar aquesta pandèmia del CORONAVIRUS els bisbes van 

demanar que es toquessin les campanes de les esglésies a les 12h. i que 

fos el senyal de fer la pregària de l’Angelus des de les cases. Aquí a 

Guissona no solament toquem campanes sinó que fem la pregària ja que 

tenim la possibilitat dels altaveus del campanar (tot i que algun no 

funcioni). En algun poble de la província de Lleida (Maials) algú es va 

queixar de fer aquest us per part de la confessió catòlica, esdevenint una 

discriminació per altres confessions. A fi de que això no succeís aquí, es 

va optar en un primer moment, després de setmanes fent-ho, de suprimir 

la pregària i tocar igualment les campanes. Però la comunitat creient s’ha 

manifestat en contra d’aquesta decisió. I hem optat, creiem amb bon 

criteri, continuar com veníem fent i, alhora, invitar a les altres confessions 

que també elles puguin fer us d’aquest mitjà, dels altaveus de l’església, per dirigir una breu 

pregària a les seves comunitats. De moment, tot i haver-los ofert, cap altra comunitat ha optat 

per fer-la. 

Dir, com aclariment, que “l’Angelus” és substituït durant el temps Pasqual per el “RAEGINA 

COELI LAETARE” 

 

MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 

Aquest dilluns celebrem aquesta festivitat, tan entranyable i viscuda a 

Catalunya. Son molts els pelegrins que cada any en aquesta data pujaven a la 

muntanya a pregar als peus de la Mare de Déu. Aquest any, des del tron de la 

Basílica, contemplarà el poble català postrat i suplicant el seu favor de que 

aquesta pandèmia del Coronavirus deixi de fer estada entre nosaltres i que a 

partir d’aquest moment emprenguem, una nova manera de viure; sobretot, 

no oblidant la nostra dimensió interior i sabent valorar les coses materials al 

seus just punt a fi de que tota la humanitat pugui viure amb els béns 

necessaris per portar una vida digna. 
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