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Bona Pasqua!
“Festa de les festes, la més solemne;
és el principi de totes... que mai s’ha
d’acabar”. Torras i Bages.
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«S'han endut el Senyor fora del sepulcre
i no sabem on l'han posat»
Diumenge de Pasqua / Cicle C
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu
què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després 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. Nosaltres 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
testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a
nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que
ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que
prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha
destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu
en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»
(10,34a.37-43)
Salm responsorial
Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,
alegrem-nos i celebrem-lo.
(Salm 117)
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
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.
(3,1-4)
Seqüència de Pasqua
Els cristians immolin un càntic triomfal /a la Víctima pasqual. / Morint l’Anyell, la guarda d’ovelles redimia. / El Just
els pecadors amb Déu reconcilia.
Lluitaren Vida i Mort /en lluita sense mida. / El Rei de vida,
mort, / ja regna amb nova vida.
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Digueu-nos, oh Maria, /¿què heu vist en el camí? / —La
tomba que va obrir / el Crist quan ressorgia / i el Crist que
revivia / amb glòria sense fi.
Els àngels sense dol, / les benes i el llençol. / El Crist en qui
jo espero, / el Crist ressuscità; / camí de Galilea
ell us precedirà. Jesús ressuscitat, / sou, d’entre els morts,
Senyor, / Monarca vencedor; / tingueu-nos pietat.
Lectura de l’evangeli segons sant Joan
El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de
matí, quan encara 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 sepulcre, s’ajupí per mirar
dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié
aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat 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.
(20,1-9)

«També vosaltres
apareixereu amb
ell plens de glòria»
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Agenda

Matí de Pasqua

Lit. hores: Setmana II

Josep Molist i Rifà, prev.
A primera hora del matí, quan encara no havia despuntat el dia, Maria de Magdala s’encaminà cap al sepulcre. La vivència d’aquella estona de camí degué ser,
per a la deixebla, entranyable. Les foscors de la nit no podien deixar-li veure
amb claredat el paisatge de l’indret. Volia estar a prop seu. En veure la pedra
apartada, anà corrents a dir-ho als altres deixebles.
Aquell deixeble que Jesús estimava, potser perquè era més jove i atlètic, arriba
abans que Simó Pere al sepulcre, però no hi entra. Cedeix el privilegi d’entrar-hi
al primer dels apòstols, que és qui garanteix l’eclesialitat de la fe: Va ser Pere
qui «prengué la paraula» i va exercir el magisteri eclesial d’explicar la lògica de
la fe. La comprensió de l’Esglèsia apostòlica havia de passar per la interpretació
de les Escriptures, de les teofanies de l’Antic Testament, a la llum d’aquell que
és el Vivent (forma bíblica per a designar Déu). Així van poder comprendre que
ara la víctima pasqual és Crist.
Ratzinger fa notar que cap dels evangelistes no descriu la resurrecció pròpiament dita de Jesús. Aquest seria un procés desenvolupat en el secret de Déu
entre Jesús i el Pare, un procés que per a nosaltres no és il·lustrable i que, per la
seva naturalesa, s’escapa de l’experiència humana. En les narracions evangèliques, però, la descripció detallada del sepulcre va acompanyada del trobament
amb el ressuscitat.

29 dimarts
—Santa Paula Gambarra, verge
(†1515)
Fets 2,36-41 / Salm 32 /
Joan 20,11-18
30 dimecres
—Sant Joan Clímac, monjo (ss.VI i VII)
Fets 3,1-10 / Salm 104 /
Lluc 24,13-35
31 dijous
—Sant Amadeu,laic (1435-1472)
—Sant Benjamí,màrtir (†424)
—Santa Balbina,verge (s.II)
Fets 3,11-26 / Salm 8 / Lluc 24,35-48
1 divendres
—Sant Venanci, bisbe (s.VIII)
—Santa Teodora, màrtir (†304)
Fets 4,1-12 / Salm 117 / Joan 21,1-14

La imatge

Pere i Joan corrent cap a la tomba
(1898). Eugène Burnand. Musée
d’Orsay (París).
Pere i Joan anaren corrent al sepulcre buit. Joan hi arribà primer.
Crida l’àtenció la pressa de Joan
per arribar al sepulcre i la promptitud amb què intueix el que ha
passat. És que l’amor del deixeble
estimat el fa córrer i l’ajuda a
interpretar els «signes» que aclareixen el que el Senyor ja els havia
anunciat. Veié i cregué que el seu
amor havia vençut la mort.
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28 dilluns
—Sant Gontrà, laic (†592)
Fets 2,14.22-33 / Salm 15 /
Mateu 28,8-15

2 dissabte
—Sant Francesc de Pàola, ermità
(1416-1507)
—Santa Elba, abadessa(†870)
Fets 4,13-21 / Salm 117 /
Marc 16,9-15
3 diumenge II de Pasqua o de la Divina Misericòrdia / Cicle C
—Sant Ricard, bisbe (1197-1252)
Lectures: Fets 5,12-16 / Salm 117
/ Apocalipsi 1,9-11a.12-13.17-19 /
Joan 20,19-31
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Uns cent participants en el
Jubileu dels catequistes
Redacció
Prop d'un centenar de catequistes
d’arreu de la diòcesi es van aplegar
el diumenge 13 de març a Vic en la
que ha estat enguany la Jornada Diocesana de Catequesi i Jubileu dels
Catequistes.
Així, doncs, al matí l’acte central va
ser el pelegrinatge des de l’església
dels Dolors fins a la Porta Santa de la
catedral i la participació en la missa
dominical, que va ser presidida pel senyor bisbe. El prelat va recordar que la
catequesi és «fer ressonar l'anunci de
Crist» i va afirmar que «en l'Església i
la catequesi actualment no vivim moments d'optimisme, sinó d'esperança.
Una esperança que només confia en
Déu i en el seu amor».

Romà Casanova va recordar que «Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del
Pare» i que el nostre desig ha de ser conèixer Crist i configurar-nos a ell.
Durant el matí també vam voler unirnos a la «ruta Episcopus», amb la visita
a la catedral, Sala de Sínodes i Museu
Episcopal. Havent dinat, al veí Casal
Claret vam participar en la xerrada
formativa a càrrec de Mn. Joan Àguila,
prevere catequeta de l’arxidiòcesi de
Tarragona i responsable del departament d’adolescents i joves del SIC, que
ens va parlar dels infants i els seus pares com a destinataris de la catequesi.
La jornada es va cloure amb la pregària de vespres al mateix Casal Claret.

Les relíquies de
santa Teresina
i els seus pares
visiten Vic i
Igualada

Les relíquies de santa Teresina de
l'Infant Jesús i els seus pares, sant
Lluís Martin i santa Cèlia Guerin (canonitzats recentment pel
papa Francesc) visiten Catalunya
amb motiu del congrés «Cor Iesu,
vultus misericordiae» i passaran
per la nostra diòcesi. Precisament
el nostre bisbe Romà predicarà
durant l'hora santa i presidirà la
missa inaugural a la basílica de la
Mercè (Barcelona) el divendres 1
d'abril a partir de les 6 de la tarda.
El dimarts 5 d'abril a les 11 del matí
hi haurà l'arribada de les relíquies
al monestir de Santa Teresa de Vic
i la seva exposició per a la veneració dels fidels. A les 7 de la tarda,
concelebració eucarística. El dia
6, a les 8 del matí, missa cantada i
comiat de les relíquies. El mateix
dia, a les 12 del migdia, les relíquies
seran rebudes al monestir de Santa
Teresa d'Igualada-Jorba, on també
es podran venerar. A 2/4 de 7 de la
tarda, pregària dirigida pel senyor
bisbe i a continuació, a 2/4 de 8,
missa concelebrada. El dijous dia 7
d'abril, a les 8 del matí, missa cantada, i a la 1 de la tarda, comiat.
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IV Trobada diocesana de catequesi
d'infants
El pròxim dia 16 d'abril tindrà lloc al col·legi El Roser, situat
a l'avinguda Puig i Cunyer, 20, de Sant Julià de Vilatorta, la
IV Trobada diocesana de catequesi d'infants.

Per correu electrònic a catequesi@bisbatvic.com. Per correu postal a Mn. Joan Antoni Castillo, Santuari de la Salut,
08243 Viladordis (Manresa) i per telèfon al 938 741 301
(podeu deixar el missatge al contestador). La data límit
d'inscripció és el 8 d'abril.

Horari
A les 10 del matí, acolliment i esmorzar. A 2/4 d'11, presentació i grups. A les 11, gincama per grups i activitat volun- Transport
tària per als pares.
—Bus Nord: Ripoll (8:30 h, plaça del Monestir); Torelló (9 h,
davant el mercat municipal); Manlleu (9:15 h, parc d’ÀngeA la 1 del migdia, eucaristia. A les 2, dinar (cal portar-se'l). A la Roca amb avda. Roma); Vic (9:30 h, estació d’autobusos).
les 3 de la tarda, activitats d'animació del grup Bufanúvols. Bus Sud: Igualada (8:45 h, Hotel Amèrica); Manresa (9:15 h,
pl. dels Infants); Artés (9:30 h). Preu bus: 6 euros per persoInscripció
na. La resta de la Jornada és gratuïta.

Professió solemne i imposició del vel a Vic
La Comunitat de Carmelites Descalces de Vic té el goig de comunicar que la germana Maria Neus de Santa Teresa (Pujol Ruiz) es consagrarà per sempre a Déu.
La professió solemne i imposició del vel tindran lloc, si Déu vol, el diumenge 3
d'abril, festa de la Divina Misericòrdia, a les 5 de la tarda. Presidirà la cerimònia
Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic.
Amb la professió solemne la religiosa es lliura totalment a Déu de manera irrevocable, efectua la incorporació definitiva al monestir, en aquest cas el Carmel
de Santa Teresa de Vic, i comparteix amb les germanes el privilegi de la crida
divina a la intimitat contemplativa. Enmig del nostre món hi ha ànimes joves
de cor i d'esperit disposades a lliurar la seva vida totalment a Déu. És un fet del
qual cal donar gràcies i per això hem de procurar acompanyar-la amb la nostra
pregària i, si és possible, amb la nostra presència.
27 de març del 2016

Any Sant de la
Misericòrdia:
guanya el Jubileu a
la catedral de Vic
Horari diari de
confessions:
matí, de 10 a 12 h;
tarda, de 5 a 7 h.
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Augmenten un 28% els sacerdots ordenats
El nombre de seminaristes ordenats (nous sacerdots) ha
augmentat un 28,2 % l'últim any en passar de 117 en el
2014 a 150 en el 2015, segons dades que ha fet públiques la
Conferència Episcopal Espanyola (CEE).

seminaris menors les entrades noves han estat de 370.

En l'actualitat, a Espanya hi ha 1.203 seminaristes menors
(en edat adolescent) i 1.300 seminaristes majors, que durant aquest curs estudien filosofia i teologia.

Si s'observen les xifres dels seminaris catalans, el nombre es
manté estable. En el curs 2015-2016 hi ha 92 seminaristes,
un menys que el curs anterior. L'any passat, el 2015, es van
ordenar a Catalunya 11 sacerdots, una xifra en la línia dels
darrers anys. Entre el 2005 i el 2015 es van ordenar a Catalunya un total de 138 sacerdots, una mitjana d'uns 12 per any.

En el curs 2015-2016 han ingressat en els seminaris majors espanyols 270 nous seminaristes, mentre que en els

Aquest any 2015 han entrat 18 nous seminaristes als tres
seminaris en actiu a Catalunya.

La situació dels refugiats preocupa
Els bisbes de la Comissió de Migracions de la Conferència
Episcopal Espanyola, amb data 8 de març, han emès una
nota davant els darrers esdeveniments a Europa sobre la
qüestió dels refugiats.
«Els bisbes de la Comissió Episcopal de Migracions, davant
l’acord assolit ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i
Turquia per a retornar a aquest últim país tots els refugiats que darrerament han arribat a Europa des de les costes
de l’Egeu, manifesta el seu immens dolor davant aquesta i
totes les últimes tragèdies humanitàries que afecten emigrants i refugiats.»
I afirmen: «Volem unir la nostra veu de pastors de l’Església
Fulldiocesà

a la de les organitzacions eclesials que treballen amb immigrants i refugiats, que han fet sentir la seva veu en defensa
dels drets d’aquestes persones desvalgudes que reclamen
amb justícia la nostra solidaritat. Celebrem així mateix,
com també escrivíem aleshores, que «el treball, la reflexió
i la presa de postures en comú, que s’estan realitzant entre
les diverses organitzacions eclesials que treballen amb especial preferència en el camp sòcio-caritatiu, han estat un
signe eloqüent de fraternitat i de comunió eclesial.» I tal
com els bisbes assenyalaven en el citat missatge, «mantenir un discurs comú contribuirà més eficaçment a fer-nos
sentir, a sensibilitzar les nostres comunitats en la defensa
dels drets de refugiats i immigrants i avançar en la cultura
de l’acolliment i integració d’aquests germans».
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Martiri de quatre religioses al Iemen
El divendres 4 de març, extremistes
musulmans van irrompre en la residència d'ancians que les germanes Missioneres de la Caritat, fundades per Teresa
de Calcuta, dirigien en Aden, al Iemen, i
van posar fi a la vida de dotze persones.
Quatre religioses van ser assassinades,
acusades de fer proselitisme cristià entre els necessitats a qui atenien, mentre
servien el desdejuni als ancians i discapacitats amb els quals vivien.
Els terroristes van entrar en el recinte
després d'assassinar el guardià i van
posar fi a la vida de tots els empleats
que van trobar en el seu camí cap al seu
veritable objectiu: les germanes que es
trobaven en la residència servint els
ancians, a les quals acusaven d'inten-
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tar convertir al cristianisme els pobres.

La Pel·lícula

Risen
(Resucitado)
Dirigida per Kevin Reynolds

Anselm, Reginette, Margarita i Judith
són els noms d'aquestes noves màrtirs.
El papa Francesc les ha recordades
durant el rés de l'àngelus. Davant els
fidels presents a la plaça de Sant Pere,
el Sant Pare va denunciar que les
monges assassinades eren víctimes
dels seus botxins però també de «la
indiferència, d'aquesta globalització
de la indiferència».
Francesc va criticar que aquests màrtirs que cada dia són assassinats pel
mer fet de ser cristians «no són portada dels diaris, no són notícia, tot i que
donen seva sang per l'Església».

EUA, 2016.
Intèrprets: Joseph Fiennes i Tom
Felton.
La pel·lícula d'aquesta Setmana
Santa, acabada d'estrenar. És
l'èpica història bíblica sobre la
resurrecció, explicada des dels
ulls d'un no creient. Clavius, un
poderós militar romà, i el seu
ajudant Lucius són assignats per a
resoldre el misteri sobre el que li
va passar a Jesús en les setmanes
posteriors a la seva crucifixió,
amb la finalitat de combatre els
rumors del messies ressuscitat i
prevenir una revolta a Jerusalem.
La missió que els encomanen consisteix a localitzar el cos desaparegut de Jesús de Natzaret per tal
de posar fi al tema de la resurrecció. Tanmateix, al llarg de la missió, en el centurió augmenten els
dubtes respecte a l'existència del
sobrenatural i es veurà confrontat
amb els apòstols, altres personatges bíblics i els misteriosos
esdeveniments que van tenir lloc
després de la crucifixió.

Glossa

Hem cregut en l’amor de Déu
Romà Casanova, bisbe de Vic

L’opció fonamental del cristià és creure en l’amor de Déu.
Aquesta és l’afirmació que dóna sentit a tota la fe cristiana. Sant Joan ho expressa en la seva carta dient: Déu és
amor (1Jn 4,8.16). I aquesta afirmació brolla de l’experiència dels deixebles amb Jesús. Ells van viure amb Jesús. Ells
foren testimonis de la seva persona, dels seus fets, sobretot de la seva mort i resurrecció. Per a ells l’afirmació de
l’amor de Déu té relació personal amb Jesús.
Els cristians que vivim vint segles després fem la mateixa
afirmació que els deixebles de Jesús allà a Galilea i Judea,
perquè la nostra fe també té la mateixa experiència com a
fonament. Recordem aquelles paraules de Benet XVI: «No
es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran
idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una
Persona, que dóna un nou horitzó a la seva vida i, amb això,
la direcció decisiva» (Deus charitas est, 1). Podem afirmar
que creiem en l’amor de Déu perquè ens hem trobat amb
Jesús viu. L’experiència del ressuscitat és el fonament de
tota vida cristiana. Solament creu en Jesús aquell que experimenta en el seu cor la presència de Jesús viu i ressuscitat. Crist viu i present pertany a la història de cada dia i
de cada instant. És l’únic esdeveniment de Crist que es pot
convertir en experiència personal. La resurrecció de Crist
la coneixem personalment o, si no, ignorem el fet primordial i essencial de la vida de l’Església i de la fe cristiana.
La Pasqua ens torna a fer present aquest anunci fonamental i constant de l’Església. El sant pare Francesc
expressa aquest anunci, el que anomenem kerygma o
primer anunci, d’aquesta manera: «Jesucrist t’estima, va
donar la vida per salvar-te; i ara és viu al teu costat cada
dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, per alliberar-te»
(EG, 164). Ser cristià significa trobar-se amb aquest amor
que viu per sempre. La lluita constant en el cor de l’ho-

me, que el porta, massa vegades, per camins equivocats,
és la de ser estimat sempre sense ser oblidat. Déu, ressuscitant d’entre els morts el seu Fill, ens ha corroborat
aquest amor que no mor mai. L’Amor veritable, l’Amor
font de tot amor és aquell que viu per sempre; encara
més, és el qui ha mort per amor i ha tornat a la vida per
vèncer el poder de la mort. Aquest és l’Amor misericordiós que som convidats a contemplar de manera especial
en aquest Any de la Misericòrdia.

Solament creu en Jesús aquell que experimenta en el seu cor la presència
de Jesús viu i ressuscitat
Serà Pasqua si amb fermesa confessem: Realment el Senyor ha ressuscitat! I si trobem Crist realment viu en la
celebració de l’Església, en la celebració de l’Eucaristia,
i veiem el seu rostre en el germà que necessita que ens
fem proïsme seu. Qui creu en l’amor viu en l’amor.
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