
 

PASQUA  -  RESURRECCIÓ 
 

Avui Pasqua! Al·leluia!. Avui els nostres carrers els veuríem plens de caramellaires, cants, festa, 
mones i, dins el temple parroquial, celebració de l’Eucaristia amb una gran presència de 
persones grans, pares i mares, joves i infants. Però, per dissort, no és així. No hi haurà festa 
externa, però ningú pot impedir la joia interior. 

 

PASQUA. Significa pas. I tots sabem que quan 
fem un pas endavant, deixem enrere un breu 
passat. Caminem cap a un futur a voltes 
somiat i desitjat i, en altres moments, fosc i 
inesperat. Ara ens toca viure aquest; però és 
un pas. Els cristians tenim la fe i plena 
esperança que el pas a pas ens portarà a una 
nova vida. 
El poble d’Israel celebra la Pasqua recordant 
l’alliberament d’Egipte, camí cap a la llibertat. Camí de dificultats, de lluites, de mort... però al 
terme: la Terra Promesa. 
Els cristians fem camí, també,  cap a la Terra Promesa: Cel Nou i Terra Nova. En l’itinerari hi ha 
dificultats, lluites i mort. Aquest any ho experimentem d’una manera més real en la situació que 
vivim. 
Però tinguem sempre en compte: 

Ø No hi ha llibertat, si abans hom no s’ha sentit oprimit 
Ø No hi ha victòria, si abans no hi ha hagut lluita 
Ø No hi ha vida, si abans no hi ha hagut mort. 

Això és Pasqua. Passem d’un estat materialista, d’hedonisme, de sensualisme, de consum 
innecessari a un nou estil de vida que ens porta a: 
 

LA RESURRECCIÓ. El Coronavirus, Covid 19, implicarà un profund canvi en el viure de la 
societat actual. Som molts que ho diem i cada dia més s’hi afegeixen. Ja no podem continuar 
amb projectes, planificacions, economies i partidismes d’abans. La Pasqua d’aquest any ens ha 
de portar a una Resurrecció: 

v En la família. Durant el confinament les famílies s’han trobat, han conviscut molt més 
temps dins la llar. Hi ha hagut diàleg, convivència, respecte, comunió... Tot això caldrà 
continuar-ho ja que és l’eix del ser de la família. Ho havíem oblidat a causa de les 
múltiples ocupacions o horaris que la societat ens imposa. 

v En el lleure. Aquests dies el “temps lliure” l’hem aprofitat per altres activitats siguin 
artístiques, culturals o de trobar la manera de moure el cos en uns exercicis físics dins la 
llar. No hi ha hagut botellons, clubs, mogudes nocturnes... També en aquest aspecte 
caldrà un nou planteig a nivell social. 

v En l’esport. Aquest està suspès durant els dies de confinament. Amb tot sabem que és 
necessari; però cal continuar un esport competitiu que ocupi tots els caps de setmana 
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dels nostres infants i no puguin dedicar un temps al relax, al silenci, a la interiorització i 
celebració de la fe? I no parlem de l’esport competitiu que mou grans fortunes. 

v En la fe. Els qui som ja adults vàrem rebre una formació cristiana i religiosa que, en 
general, hem anat conservant. També els pares i mares de les noves generacions la 
reberen i celebraren uns sagraments. Però poc a poc s’ha anat oblidant. Quan ens trobem 
en un moment fort de crisis, com la pandèmia que ara ens amenaça, quelcom es va 
desvetllant en el nostre interior. No pot ser aquest un bon moment per a ressuscitar a 
una nova vida de fe i de pràctica religiosa que després manifestem en les obres? 

 

Tot això ens ha de portar: 

• A valorar la persona per damunt de tot; especialment les més vulnerables. I si això 
afecta a l’economia de festes populars, cal donar prioritat al que ens edifica com a 
persones humanes. Sempre el bé comú ha d’estar per damunt del bé d’uns quants. 

• A nivell eclesial ens cal canviar la mentalitat en la recepció dels sagraments. Aquests 
no son “objectes de consum” per una festa; són aliment per a viure la fe d’una manera 
compromesa i sempre amb “esperit humil i senzill” 

 

Que tinguem tots i totes una Bona Pasqua i que aquesta Pasqua ens porti a una Resurrecció i 
canvi de vida. 

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

 

RESIDÈNCIA DE LA FUNDACIÓ 

Des d’aquesta Full Parroquial volem agrair el treball i la donació de totes les persones que hi 
treballen: responsables, metges, infermeres, auxiliars, servei de neteja, cuina, animadors 
socials... Aquests dies són hores de tensió, però sempre viscudes amb amor; hores de treball, 
que es veuen recompensades amb aquell “gràcies” de l’avi o de l’àvia. A molts ens agradaria 
poder-hi donar un cop de mà, però sabem que no ho podem fer; però hi som i preguem Déu 
perquè continuïn amb aquest esperit. Els avis són els qui ens han donat la saviesa, la fe, l’amor 
i la vida. No seríem sense ells. Tot el que hi feu i voldríem fer, sempre és poc pel que es 
mereixen. 

Des de la Residència ens han passat aquesta nota sobre l’Antònia Serra i Serra, que 
col·laborava en la Residència com a voluntària. 
 

“En aquests moments tan complicats que ens trobem tota la 
societat ens ha deixat la nostra estimada Antònia. Gran 
persona, sempre compromesa a ajudar als demés i a compartir, 
amb iniciativa. 

Recordarem la seva rialla còmplice i discreta. Disposada a 
acompanyar-nos a les sortides, a fer companyia als avis. La 
trobarem a faltar com a voluntària, tan els nostres residents 
com el personal de la Fundació. 

Gràcies Antònia per compartir tantes experiències junts. No 
t’oblidarem mai!! “ 

INTENCIONS DE LA MISSA:   
 

Dimecres, dia 15, Salvador Llordés i Núria Cucurull 
Dijous, dia 16: Felip Guim i Sofia Rodríguez 


