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DEIXEM-NOS IL·LUMINAR PER LA RESURRECCIÓ DE CRIST

En el Credo repetim aquesta expressió: «Ressuscità

el tercer dia com deien ja les Escriptures.» És justament

l’esdeveniment que estem celebrant: la resurrecció de

Jesús, centre del missatge cristià, que ressona des dels

inicis i ha estat transmès fins arribar a nosaltres.

I  com  ha  estat  transmesa  la  veritat  de  fe  de  la

resurrecció  de Crist?  En el  testimoniatge,  en la  forma

d’explicació que trobem en els Evangelis. En primer lloc

observem  que  els  primers  testimonis  d’aquest

esdeveniment van ser les dones. De bon matí van anar
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al  sepulcre  per  ungir  el  cos  de Jesús,  i  van trobar  el

primer  senyal:  la  tomba  buida  .  A  continuació  ve

l’encontre amb un missatger de Déu que els anuncia:

«Jesús  de Natzaret,  el  crucificat:  ha ressuscitat,  no és

aquí».  Les  dones  estan  empeses  per  l’amor  i  estan

disposades a acollir aquest anunci amb fe: el creuen, i

ràpidament el transmeten, no el retenen per a elles, el

transmeten.  La  joia  de  saber  que  Jesús  és  viu,

l’esperança que els omple el cor no es poden contenir.

Això hauria de passar també en la nostra vida. Hem de

sentir  la  joia  de  ser  cristians!  Nosaltres  creiem  en  un

Ressuscitat que ha vençut el mal i la mort! Hem de tenir

el coratge de «sortir» per portar aquesta joia i aquesta

llum a tots els racons de la nostra vida! La resurrecció de

Crist és la certesa més gran que tenim; és el tresor més

preuat!  Com  no  hem  de  compartir  amb  els  altres

aquest  tresor,  aquesta  certesa?  No  és  només  per  a

nosaltres,  és  per  a  transmetre-la,  per  a  donar-la  als

altres,  compartir-la  amb  els  altres.  És  el  nostre

testimoniatge.

Després de les aparicions a les dones en van seguir

d’altres:  Jesús  es  presenta  de  manera  nova:  és  el

Crucificat, però el seu cos és gloriós; no ha tornat a la



vida  terrenal,  però  sí  en  una  condició  nova.  Al

començament no el reconeixen, i només a través de les

seves  paraules  i  dels  seus  gestos  se’ls  obren  els  ulls:

l’encontre  amb  el  Ressuscitat  transforma,  dóna  una

nova força a la fe, un fonament indestructible. Fins i tot

per a nosaltres hi ha tants signes en què el Ressuscitat es

dóna a conèixer: la sagrada Escriptura, l’eucaristia, els

altres  sagraments,  la  caritat,  els  gestos  d’amor  que

porten un raig del Ressuscitat. Deixem-nos il·luminar per

la  resurrecció  de  Crist,  deixem-nos  transformar  per  la

seva força, perquè fins i tot a través nostre en el món els

signes de mort deixen lloc als signes de vida.

De les catequesis del Papa Francesc, 3 d’abril de 2013

SANTORAL

Dilluns 9 d’abril celebrem la solemnitat de la Anunciació

del Senyor, aquesta festa que s’escau en el dia 25 de

març,  aquest  any Diumenge de Rams,  s’ha traslladat

avui després de les festes de Pasqua i la seva octava. 

Dimecres  11  d’abril.  Sant  Estanislau,  bisbe  i  màrtir.

Memòria.  



ANUNCIS DE PRÓPERS ESDEVENIMENTS 

Dijous 12 d’abril:

 de 9h a 13h. Adoració del santíssim matinal. 

 15:15h a 16:30h. Recés. 

Divendres 13 d’abril: 

Adoració  del  santíssim  vespertina.  De  les  19:30h  fins  a  les

23:30h.  

PEREGRINACIÓN A LOURDES

La Parroquia de Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí

organiza una peregrinación a Lourdes. La salida para Lourdes

esta prevista el Domingo 29 de abril a las 11h. Residiremos en el

hotel  “Paysbas”  en  Lourdes.  Celebraremos  la  Santa  Misa  el

lunes y martes como también el Viacrucis, la procesión de las

Antorchas  y  el  Rosario.  El  precio  de  la  peregrinación  en

habitación  compartida  es  de  140€.  Interesados  podéis

inscribiros en la sacristía o en el despacho parroquial. 

DIFUNTS

El dijous 29 de març a la Parròquia vam fer les exèquies pel

nostre germà Miguel Caldes Rodes Descansi en pau. 

El dijous 5 d’abril  al Tanatori  de Sant Joan Despí vam fer les

exèquies per la nostra germana Montserrat Estrada Vinaixa. 

Divendres 13 d’abril pregarem a la missa de 19h pels nostres

germà difunt José Moreno (1r. aniv)


