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La Pasqua cristiana

La resurrecció de Jesús és l’esdeveniment central de la història de la
salvació. El Calvari no va ser l’últim acte de l’obra del Senyor. La creu
i la mort de Jesús van portar a la seva resurrecció. Aquesta sí que fou

el coronament de la seva obra.
La resurrecció del Crist és un misteri de la fe i, a la vegada, és un esde-

veniment real que ha tingut manifestacions històriques constatades. Els
apòstols van ser testimonis oculars del Ressuscitat. Cada Pasqua resso-
nen les paraules de l’àngel a les dones que seguien Jesús: «Per què bus-
queu entre els morts aquell que viu? No és aquí: ha ressuscitat.» Pere i
Joan anaren al sepulcre el diumenge al matí i el trobaren buit. La desco-

berta del sepulcre buit pels deixebles va
ser el primer pas cap al reconeixement
del fet de la resurrecció del Senyor. «El
deixeble que Jesús estimava» afirma que
quan va entrar al sepulcre buit aquell diu-
menge i va descobrir les faixes deixades
allà «va veure i va creure», una clara cons-
tatació tant del fet històric de la resurrec-
ció de Jesucrist com de la seva significació
a la llum de la fe.

Sant Pau parla de la tradició viva de la
resurrecció que ell rebé després de la se-
va conversió a les portes de Damasc. La
fe en la resurrecció de Jesús no és una
espècie d’apèndix, sinó el cor mateix de
la fe cristiana. Així diu: «Si el Crist no ha-
gués ressuscitat, seria sense objecte la
nostra predicació; ho seria també la vos-
tra fe.»

El testimoniatge dels apòstols sobre la
resurrecció de Jesús és for t. Al principi
els va costar de creure en la resurrecció
del seu mestre. Tanmateix, el seu escep-
ticisme es va desfer davant l’evidència
del Ressuscitat. Jesús, després de la se-
va resurrecció, amb les seves aparicions

va establir amb ells unes relacions directes. Els convida a reconèixer que
no és un esperit, però sobretot a constatar que el cos ressuscitat amb què
se’ls presenta és el mateix cos que ha estat crucificat, ja que porta enca-
ra els senyals de la passió. Finalment, Tomàs, l’incrèdul, fa, després de veu-
re Jesús, la professió de fe més bella que mai hagi sortit de llavis humans:
«Senyor meu i Déu meu.»

La resurrecció del Crist marca la història de la humanitat; és principi i font
de la nostra futura resurrecció. Com afirma sant Pau, «Crist ha ressusci-
tat d’entre els morts com a primícia dels qui van morir, perquè així com per
Adam tots moren, també tots reviuran en el Crist». Aquí rau la bona notí-
cia de la Pasqua cristiana.

En virtut del baptisme, tots els cristians estem cridats a ser testimo-
nis del Crist, de la seva mort redemptora i de la seva resurrecció glo-
riosa. El nucli del nostre testimoniatge de cristians davant del món

ha de centrar-se en l’anunci de la resurrecció del Crist. Tota la vida del cris-
tià està cridada a ser una progressiva amistat amb el Crist ressuscitat que
viu en la seva Església. Certament, com ens va recordar el Concili Vaticà II
en la constitució Gaudium et Spes, com a cristians estem cridats a lluitar
contra el mal amb l’ajut de l’Esperit Sant, que és el vivent i que ens anun-
cia una vida en plenitud en el futur, quan el Crist ressuscitarà els nostres
cossos mortals per fer-los semblants al seu. També hem de sofrir la mort
física, però «associats al misteri pasqual, configurats a la mort de Crist, ani-
rem a l’encontre de la resurrecció, enfortits per l’esperança».

En sintonia amb tota l’Església, que viu actualment una nova conscièn-
cia de la seva missió de ser l’instrument de Crist per donar esperança al
món, us desitjo a tots una santa i joiosa Pasqua. Aquest any ho faig amb
les mateixes paraules amb què els nostres germans cristians d’Orient
se saluden en aquest dia: «Crist ha ressuscitat. Veritablement ha ressus-
citat.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Crist ressuscitat irradia la llum del
seu triomf. Pintura de Caravaggio,

Art Institute (Chicago)

Cap a la nostra Galilea!
GLOSSA

La Vetlla Pasqual marca el moment
culminant del procés del camí qua-
resmal i de la Setmana Santa: el Se-

nyor ha ressuscitat! Integrats en la comu-
nitat, un bon grup de matrimonis amb els
seus fills participa en la celebració pas-
qual. Aquesta nit, al costat del foc, els in-
fants segueixen encuriosits la preparació
del ciri pasqual i l’explicació del seu simbo-
lisme. L’acompanyen amb candeles ence-
ses a l’entrada a l’església, encara a les
fosques, desviant el seu propi alè, procu-
rant que no s’apaguin. Escolten l’anunci
pasqual i segueixen sostenint les cande-
les. Durant la litúrgia de la paraula, una
noieta llegeix una de les lectures, la de la
sortida dels israelites d’Egipte i el pas del
mar Roig. Les imaginacions infantils s’hi
impliquen. Segueix la benedicció de l’aigua
i l’aspersió, recordant el baptisme. A l’ho-
ra del parenostre, han encerclat l’altar aga-
fats de la mà i junts, amb totes les perso-
nes grans, han pregat amb les paraules
que ens va ensenyar Jesús. Ha estat una
gran festa per a tots: avui és Pasqua i s’ha
de notar! 

Les múltiples comunitats aplegades
en la nit pasqual han escoltat les paraules
de l’àngel a les dones: «No us espanteu.

Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret,
el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí.
Mireu el lloc on l’havien posat» (Mc 16,6).
Els qui acolliren l’anunci de l’àngel, es-
campat per les dones amb fe i amb espe-
rança, sentiren capgirades les seves vi-
des. Recuperaren el coratge perdut per
seguir sent fidels al Senyor, per esde-
venir testimonis del Ressuscitat. Van se-
guir el missatge de l’àngel: «Però ara aneu
a dir als seus deixebles i a Pere: “Ell va
davant vostre a Galilea; allà el veureu,
tal com us va dir”.» (Mc 16,7) Anem nos-
altres a les nostres Galilees? La Gali-
lea quotidiana de l’eucaristia, de la feina,
de l’escola, de la família, de l’atenció als
pobres i desvalguts, de la pregària... Els
pares dels infants del relat inicial volen
anar-hi i per això han procurat, amb les
seves paraules, explicacions prèvies a
les celebracions d’aquests dies i la vi-
vència de la vetlla, que els seus fills es-
coltin i visquin l’anunci joiós i en siguin
testimonis. Convé seguir acompanyant
aquest creixement en la fe perquè, com
els deixebles d’Emaús, arribin a demanar
amb fe: «Queda’t amb nosaltres.» (Lc 24,
29)

Enric Puig Jofra, SJ

El servei de la Missa per televisió
◗ El passat 26 de febrer, el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona,
presidí la missa que es retransmet els diumenges i festes per La 2 de TVE en català,
en el programa La Missa. El motiu de la presència del cardenal era que fa vint anys
que té cura d’aquesta celebració Mn. Manuel Valls, rector de la parròquia de Sant Vi-
cenç de Sarrià. Aquest programa fa un gran servei, sobretot a les persones que per
diverses raons no poden assistir a la missa de les seves parròquies o comunitats. És
un programa amb gran audiència. Cal agrair aquest bon servei que fan tant TVE Cata-
lunya com Mn. Valls, amb els seus col·laboradors i les corals i els membres de comu-

nitats cristianes de tot Catalunya que participen en les celebracions.

Concili: l’alba d’un dia lluminós
Fragment de la conclusió de l’homilia del beat Joan XXIII, pro-
nunciada el dia 11 d’octubre de 1962 —ara fa 50 anys— en
l’obertura del Concili Vaticà II

«El Concili que acabem d’iniciar és com l’alba naixent d’un dia
lluminós que s’alça en l’Església i els primers raigs de sol om-
plen ja de dolçor els nostres cors. Aquí tot respira santedat,
tot suscita joia. Contemplem unes estrelles que amb el seu

esclat augmenten la majestat d’aquest temple, i aquestes estrelles, com testi-
fica l’apòstol Joan (Ap 1,20), sou vosaltres i les Esglésies que teniu confiades
[...]. A Jesucrist, Redemptor nostre amorosíssim, Rei immortal dels pobles i dels
temps, amor, poder i glòria pels segles dels segles. Amén.»



LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: pròpia):
Ac 2,14.22-23 / Sl 15 / Mt 28,
8-15 dimarts: Ac 2,36-41 /
Sl 32 / Jn 20,11-18 dime-
cres: Ac 3,1-10 / Sl 104 / Lc
24,13-35 dijous: Ac 3,11-
26 / Sl 8 / Lc 24,35-48 di-
vendres: Ac 4,1-12 / Sl 117 /
Jn 21,1-14 dissabte: Ac 4,
13-21 / Sl 117 / Mc 16,9-15

diumenge vinent, II de Pas-
qua o de la Divina Misericòrdia
(lit. hores: 2a setm.): Ac 4,32-
35 / Sl 117 / 1Jn 5,1-6 / Jn 20,
19-31.

E l cicle litúrgic que seguim aquest
any ens invita a celebrar la Pas-
qua amb el text de l’evangeli se-

gons Joan. En aquest evangeli, la mort
en la creu, amb l’exclamació de Jesús
«tot s’ha complert», és un misteri de ple-
nitud i de glorificació. La resurrecció es-
tà ja en la creu i en la mort. Per tant, el
missatge de Joan en els relats de la re-
surrecció serà sobretot el ressò de la
mort de Jesús que és glorificació, exal-
tació i pas al Pare. És a dir, que, parlant
amb propietat, el relat de la resurrec-
ció en aquest evangeli seria inneces-
sari: Jesús glorificat en la creu és exal-
tat a la dreta de la majestat de Déu.

Per això, el missatge central dels re-
lats de la resurrecció en l’evangeli se-

gons Joan és que la resurrecció és el
que obre als humans la possibilitat de
creure, és a dir, de participar de la ple-
nitud de la Pasqua. En aquesta tasca,
ni Pere ni Maria Magdalena estan per
davant del deixeble estimat. Potser es-
tan davant del deixeble estimat en al-
tres coses: Pere és el primer de visitar
la tomba buida. Maria Magdalena se-
rà la que portarà l’anunci pasqual als
deixebles. Però, segons el relat d’avui,
el deixeble estimat és el primer a arribar
a la fe: només ell «veié i cregué» (en sin-
gular). 

Ara bé, convé fixar-se que el que el
deixeble veu no és Jesús sinó els sig-
nes de la resurrecció: el llençol d’amor-
tallar plegat en un cantó i el mocador lli-

gat a par t. Benaurats els qui creuen
sense haver vist. 

De fet, en la tercera aparició de Je-
sús als deixebles, a la vora del llac,
serà aquest deixeble qui descobrirà Je-
sús present a la riba, després de veu-
re el signe de la pesca miraculosa. No-
més llavors dirà a Pere: «És el Senyor»
(21,7). Aleshores sí que Pere també
reconeixerà Jesús present i es tirarà
a l’aigua. La figura del deixeble estimat
és clau en la comunitat joànica. La fe
dels qui creuen sense veure (20,29)
ve mitjançant el primer que va creu-
re sense veure: el deixeble estimat, el
model del creient segons aquest evan-
geli.

Oriol Tuñí

Veié i cregué: la fe joànica
COMENTARI

◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34a.37-43)

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 do-
minació 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’apare-
gués, 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 profe-
tes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu
en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom.»

◗ Salm responsorial (117)

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

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eternament el
seu amor. / Que respongui la casa d’Israel: / perdura eterna-
ment el seu amor. R.

La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Senyor em glori-
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 amaga-
da 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 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 es-
timava 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’aju-
pí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darre-
ra 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.
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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 ha-
ciendo 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 designado: a

nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su
resurrección.

»Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimo-
nio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El
testimonio de los profetas es unánime: que los que creen en
él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados.»

◗ 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 ex-
celsa. / 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 bienes de arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondi-

da en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces 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 amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr
y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Je-
sús, 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 sepulcro. Los dos
corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y lle-
gó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no en-
tró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: 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 aparte. 

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura:
que él había de resucitar de entre los muertos.

Diàleg davant el sepulcre buit dels àngels
i les dones. Pintura de l’escola italiana d’Or-
cagna (s. XIV), National Gallery (Londres)
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ENTREVISTA

A la tardor, el periodista i pare
de família Guillem Ferrer
(Ciutadella, 1970) es

convertirà en un dels diaques
permanents més joves de l’Estat.
Llicenciat en estudis eclesiàstics 
i màster en periodisme i comunicació
cristiana, ha desenvolupat tasques
pastorals com a delegat episcopal
de Mitjans de Comunicació i director
del full diocesà de Menorca, i des de
2005 dirigeix COPE Menorca. 
«Ser cristià i comunicar-ho 
van íntimament lligats», assegura 
amb felicitat aquest futur diaca, 
que és pare de tres fills.

Què significa per a tu i la teva
família aquesta ordenació? 
La meva vocació al diaconat no 
és flor d’un dia. És un itinerari 
que es remunta en anys quan 
el bisbe Francesc Xavier Ciuraneta
em va convidar a reflexionar sobre
aquest servei ministerial. És un 
camí compartit amb la meva esposa,
i també amb els meus fills, i que 
ara el bisbe Salvador em crida a fer
realitat. L’ordenació no serà un punt
i final, sinó fer sagrament diari
la vocació de servei a l’Església 
que Déu em crida a compartir.

Quina estratègia han d’emprar 
els mitjans d’Església per
evangelitzar en la societat actual?
El missatge de Jesús no pot quedar
tancat. L’Església té necessitat, 
i urgència diria jo, d’utilitzar els
mitjans moderns per fer arribar que
Crist és viu, que aquesta vida és
l’autèntica porta de la felicitat i que
Déu és prioritat en l’home i la dona
des de sempre... Si l’Església 
no anuncia Crist avui, traeix 
la seva pròpia naturalesa.

Creus que el testimoni és la via 
més clara i directa de comunicar 
el missatge cristià? Com ho
treballeu a COPE Menorca?
Sempre m’agrada dir que un mitjà de
comunicació d’Església té una doble
finalitat: d’una banda, ser altaveu de
les veus socials —de totes!, perquè la
nostra audiència té el dret de sentir
la pluralitat de la nostra societat—;
però, de l’altra, com a mitjà de
comunicació també tenim una veu
pròpia, sòlida i clara, i en aquest cas
centrada en el missatge de Jesús. 
El testimoni del carrer és important,
però també ho és el nostre propi
testimoni, la nostra paraula...

Òscar Bardají i Martín

◗ GUILLEM FERRER

Diaconat
permanent jove

La resurrecció de Crist és un esdeve-
niment dintre la història que, tanma-
teix, romp l’àmbit de la història i va

més enllà d’aquesta. A partir d’aquí cal
afrontar la qüestió de la resurrecció com
a esdeveniment històric. D’una banda,
hem de dir que l’essència de la resurrec-

ció està pròpiament en el fet que aquesta romp la histò-
ria i inaugura una nova dimensió que nosaltres comuna-
ment anomenem la dimensió escatològica. La resurrecció
desclou l’espai nou que obre la història més enllà d’ella
mateixa i crea quelcom definitiu. En aquest sentit és ve-
ritat que la resurrecció no és un esdeveniment històric
del mateix tipus que el naixement o la crucifixió de Jesús.
És quelcom nou, un tipus nou d’esdeveniment.

Ara bé, al mateix temps cal prendre nota del fet que
aquesta no està simplement a fora o a sobre de la histò-
ria. Com a erupció de la història que la supera, la resur-
recció comença tanmateix en la història mateixa i fins a

cert punt li pertany. Potser es podria expressar tot això
així: la resurrecció de Jesús va més enllà de la història,
però va deixar la seva empremta en la història. Per això
pot ser afirmada per testimonis com un esdeveniment
d’una qualitat tota nova. 

De fet, l’anunci apostòlic, amb el seu entusiasme i la
seva audàcia, és impensable sense un contacte real dels
testimonis amb el fenomen totalment nou i inesperat que
els tocava exteriorment i que consistia en el fet de mani-
festar-se i parlar de part de Crist ressuscitat. Només un
esdeveniment real d’una qualitat radicalment nova era ca-
paç de fer possible l’anunci apostòlic, que no és explica-
ble amb especulacions o experiències interiors, místiques.
En la seva audàcia i novetat, aquest anunci apostòlic
s’engega per la força impetuosa d’un esdeveniment que
ningú no havia inventat i que anava més enllà de qualse-
vol imaginació. 

Joseph Ratzinger-Benet XVI
(Jesús de Natzaret, 1a part, Ed. Claret)

JESÚS DE NATZARET, PER BENET XVI

15. La naturalesa de la resurrecció de Jesús

8. c Diumenge de Pasqua de la Resur-
recció del Senyor. St. Joan d’Organyà,
monjo premonstratès; Sta. Macària, vg.

9. Dilluns. Santa Maria de Cleofàs, pa-
renta de la Verge Maria; sant Marcel,
bisbe.

10. Dimarts. Sant Ezequiel, profeta (s.
VI aC); sant Dimes, el bon lladre; sant
Terenci, mr.

11. Dimecres. St. Estanislau, bisbe de
Cracòvia i mr. (1079); St. Isaac, monjo.

12. Dijous. Sant Juli I, papa (romà,
337-352); sant Damià, bisbe; santa
Vísia, vg. i mr.

13. Divendres. Sant Hermenegild, prín-
cep hispànic, mr. (586); sant Martí I,
papa (649-656) i mr.; santa Agatònica,
mr.

14. Dissabte. Sant Tiburci, mr.; sant
Lambert, bisbe; santa Domnina, verge
i màrtir.

SANTORAL

Jean Vanier y
Teresa de Calcuta

M is viajes a la
India, que em-
pezaron en el

año 1969, marcaron
profundamente mi vi-
da. Descubrí todo un
mundo de pobreza que
nunca había visto an-
tes en mi vida. Mien-

tras arreciaba la guerra civil en Bangla-
desh, visité Calcuta y conocí a la Madre
Teresa y a sus hermanas; cientos de mi-
les de refugiados inundaban la India... En
la India descubrí también la visión y la obra
de Mahatma Gandhi, especialmente su
espiritualidad.

Conocí a Madre Teresa bastante bien.
Era una mujer fantástica. Desayunaba
con ella y me contaba sobre su fundación
en Yemen y cómo esperaba llegar a Chi-
na y lo que hacía en África y más. Podía
haber tenido dificultades al rezar, pero
nunca, nunca, nunca tuvo la menor duda
en su misión.

En las cartas de Madre Teresa se re-
velaba que luchó contra la oscuridad y la
depresión. Ella tenía mucha angustia,
y entonces pudo pensar que dudaba de
su fe. Ella nunca dudó de su fe, pero en su
oración vivía su angustia. Esto es lo que
vive todo el mundo. Es la realidad huma-
na. Y creo y me siento disgustado porque
Madre Teresa dijo que debía ser destruido
lo que ella escribía diciendo que luchaba
contra la oscuridad. No nos tomamos en
serio lo que había dicho. Pero ella fue ob-
viamente una persona de gran angustia.

Así que cuando eres una persona an-
gustiada tus oraciones lo serán. No tene-
mos que sorprendernos y hacer una gran
cosa de ello. Es la realidad de todos. Ella
nos dice que no nos detengamos en pen-
sar en esta angustia. Simplemente, si-
gue adelante y empieza a amar a los de-
más. Debemos escuchar lo que ella dijo,
que es que seremos curados por los po-
bres. Así que pongámonos manos a la
obra.

Jean Vanier
(Fragmento de la entrevista 

a Krista Tippett, publicada en El Ciervo,
n. 702-703, septiembre-octubre 2009) 

CULTURA DE LA
COMPASIÓN

E l silenci té un paper clau en l’espiritualitat. És la condi-
ció que fa possible l’escolta de la Paraula, el marc per
escoltar la Veu interior, com diu la bella expressió agus-

tiniana. El silenci permet escoltar, acollir, rebre i hostatjar la
paraula alliberadora. Per assolir-lo, però, cal buidar la pròpia
casa de pensaments que omplen l’espai.

El silenci és una de les experiències més inquietants. És
una ocasió per enfrontar-se a un mateix i amb el Mestre que

crida des del fons de l’ésser. Aquesta escolta causa vertadera por, una per-
plexitat que empeny a fugir i a evadir-se tant com sigui possible. No per ca-
sualitat, el silenci és, per a molts, el signe terrorífic de la buidor, i la buidor és
insuportable.

Cada dia som agredits exteriorment per hordes de paraules, de sons, de
clamors, de bits informatius que eixorden el dia i fins i tot la nit. En aquest con-
text, la trobada amb el Crist per la fe passa, necessàriament, per aquest si-
lenci veritable, curull de la Presència ressonant de la Paraula, atent a l’audi-
ció, obert a la comunió.

El silenci és el vertader puntal de la vida espiritual, l’arrel de tota paraula
evocada des del cor. El poder meravellós de callar, l’art de fer silenci per re-
bre la Paraula. Escriu el mestre Eckhart que el millor i més noble èxit en aques-
ta vida consisteix a estar en silenci i deixar que el Senyor parli i actuï dins nos-
tre. No hi ha amistat sense silenci. Si no hem après a aturar-nos, a estar en
silenci i escoltar l’altre, romandrem tancats en el nostre petit món, del qual
som el centre i els únics habitants reals. En el silenci, es fa el meravellós i
alliberador descobriment que no som déus, sinó criatures.

En el marc del silenci, deixem que passin coses noves i inesperades. Es-
tem disposats a deixar-nos meravellar pel Déu de les sorpreses.

Francesc Torralba
Jesucrist 2.0, Ed. Pòrtic (Grup 62)

EL CRISTIANISME ARA I AQUÍ

El silenci ple: 
transcendir el soroll



doració perpètua, apunteu-vos al t. 662
198 630 (Sr. Juan Ribas).

Església de Sant Gaietà dels Teatins (Con-
sell de Cent, 293 - Enric Granados, 6). Diu-
menge 15 (18 h), concert solidari a favor
del projecte «Joves a l’atur» de Càritas a
càrrec del cor Tenafly High School Choir
(USA), dir. Jim Millar, piano: Ann Crawford. 

Renovació Carismàtica Catòlica. Grup
Koinonia. El 10 d’abril comença el semi-
nari de preparació per rebre l’efusió de l’Es-
perit Sant al Santuari de Ntra. Sra. del Per-
petuo Socorro, Redemptoristes (c/ Balmes,
100). Tots els dimarts de 19.30 a 20.45
h, del 10 d’abril al 29 de maig (t. 934 541
018 - 932 154 902).

Presentació del llibre Amb Déu o sense.
Quaranta cartes creuades. De Francesc
Torralba i Vicenç Villatoro. Dimarts 10 d’a-
bril (19 h) a l’auditori de la Facultat de Co-
municació Blanquerna (c/ Valldonzella, 12).

Caramelles a la Pquia. de la Concepció
(c/ Aragó, 299). Diumenge 15 d’abril, a
l’Eucaristia de les 11.30 i després en for-
ma de concert, amb la coral «El clavell» de
Mollet del Vallès. Organitza l’associació
Ressorgir, de familiars i amics de persones
afectades de malaltia mental. 

Marató de formació i missió. Dissabte 14
d’abril (10 a 24 h) acció missionera a la
parròquia Mare de Déu de la Medalla Mira-
culosa (c/ Consell de Cent, 110). Més in-
formació: www.notemo.es.

◗ CURSETS

Institut de Teologia Espiritual de Barcelo-
na. Propers cursos: I) «El curs Alpha: una

nova proposta d’evangelització», pel Dr.
Joaquim Meseguer, els dilluns del 16 d’a-
bril al 28 de maig (19-21 h). II) «La icona
de Déu, Jesucrist, en l’espiritualitat dels Pa-
res de l’Església fins a Nicea», pel Dr. Jau-
me González-Agápito, els dimecres del 18
d’abril al 30 de maig (19-21 h). III) «La lec-
tio divina: origen, método y práctica», pel
Llic. Javier Velasco, els dijous del 19 d’abril
al 31 de maig (19-21 h). Informació i matri-
culació a la seu de l’Institut: Seminari Con-
ciliar de Barcelona (c/ Diputació 231, t.
934 514 942), de dilluns a dijous (19-21 h).

Lectura orant de la paraula a partir de tex-
tos del Nou Testament. El Centre d’Estu-
dis Pastorals de les diòcesis catalanes fa-
rà un curset de vuit sessions els dimarts
17 i 24 d’abril; 8, 15, 22 i 29 de maig; 5
i 12 de juny (19-20.30 h). Professor: Ja-
vier Velasco. Més informació: secretaria
del Centre, t. 933 174 858 (c/ Rivadeney-
ra 6, 3r, Barcelona).

◗ PELEGRINATGES

Hospitalitat de la Mare de Déu de Lour-
des. Inicia la inscripció del pelegrinatge
a Montserrat amb malalts que es farà el
dissabte 12 de maig. Missa conventual (a
les 11.30 h) i dinar (14 h). Secretaria: c/
Consell de Cent 224, t. 934 874 009.

Pelegrinatges a Terra Santa amb els Fran-
ciscans. Visitant Natzaret, Jerusalem, Bet-
lem, Jericó, mar Morta... Dies: 3-10 de
maig / 21-28 de juny / 20-27 de setem-
bre. Informació: Comissaria de Terra San-
ta, t. i fax: 932 022 757.

Pelegrinatges del Tibidabo. A Lourdes,
dies 18, 19 i 20 de maig. Al Perú, del 6 al
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PALABRA Y VIDA

la fe cristiana. Por eso afirma: «Si Cristo no hubiera re-
sucitado, no tendría sentido alguno nuestra predicación,
ni tampoco vuestra fe.»

El testimonio de los apóstoles sobre la resurrección
de Jesús es consistente. Al principio les costó creer en
la resurrección de su maestro. Pero su escepticismo
desapareció ante la evidencia del Resucitado. Jesús, des-
pués de su resurrección, con sus apariciones estableció
con ellos unas relaciones directas. Les invita a recono-
cer que no es un espíritu, pero sobre todo a constatar
que el cuerpo resucitado con el que se les presenta es
el mismo cuerpo que ha sido crucificado, ya que osten-
ta aún las señales de la pasión. Finalmente, Tomás el in-
crédulo, después de ver a Jesús, hace la más bella pro-
fesión de fe salida nunca de labios humanos: «Señor
mío y Dios mío.»

La resurrección de Jesucristo marca la historia de la
humanidad; es principio y fuente de nuestra futura resu-
rrección. Como afirma san Pablo, «Cristo ha resucitado
de entre los muertos como primicia de los que murieron,
ya que así como por Adán todos mueren, también todos
revivirán en Cristo». Aquí radica la buena noticia de la
Pascua cristiana.

En virtud del bautismo, todos los cristianos estamos
llamados a ser testigos de Cristo, de su muerte reden-

La resurrección de Jesús es el hecho central de la
historia de la salvación. El Calvario no fue el último
acto de la obra del Señor. La cruz y la muerte de Je-

sús condujeron a su resurrección. Esta sí que fue la cul-
minación de su obra.

La resurrección de Cristo es un misterio de la fe y, al
mismo tiempo, es un acontecimiento real que ha teni-
do manifestaciones históricas constatadas. Los apósto-
les fueron testigos oculares del Resucitado. Cada Pas-
cua resuenan las palabras del ángel a las mujeres que
seguían a Jesús: «¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive? No está aquí. ¡Ha resucitado!» Pedro y Juan fue-
ron al sepulcro al amanecer del domingo y lo encontraron
vacío. El descubrimiento del sepulcro vacío hecho por los
discípulos fue el primer paso hacia el reconocimiento
del hecho de la resurrección del Señor. «El discípulo ama-
do de Jesús» afirma que cuando entró aquel domingo
en el sepulcro vacío y descubrió las vendas allí dejadas
«vio y creyó», una clara constatación tanto del hecho his-
tórico de la resurrección de Jesús como de su significa-
do a la luz de la fe.

San Pablo habla de la tradición viva de la resurrección
que él recibió después de su conversión ante las puer-
tas de Damasco. La fe en la resurrección de Jesús no
es una especie de apéndice, sino el corazón mismo de

tora y de su resurrección gloriosa. El núcleo de nues-
tro testimonio de cristianos ante el mundo se ha de cen-
trar en el anuncio de la resurrección de Jesucristo. La
vida entera del cristiano está llamada a ser una progre-
siva amistad con Jesús resucitado que vive en su Igle-
sia.

Ciertamente, como nos recordó el Concilio Vaticano II
en la constitución Gaudium et Spes, como cristianos es-
tamos llamados a luchar contra el mal con la ayuda del
Espíritu Santo, que vive y nos anuncia una vida en ple-
nitud en el futuro, cuando Cristo resucite nuestros cuer-
pos mortales para hacerlos semejantes al suyo. Tam-
bién hemos de sufrir la muerte física, pero «asociados
al misterio pascual, configurados a la muerte de Cristo,
iremos al encuentro de la resurrección, fortalecidos por
la esperanza».

En sintonía con toda la Iglesia, que vive una nueva
conciencia de su misión de ser instrumento de Cristo pa-
ra dar esperanza al mundo, deseo a todos una santa
y gozosa Pascua. Este año lo hago con las mismas pa-
labras con que nuestros hermanos cristianos de Orien-
te se saludan en el día de hoy: «Cristo ha resucitado.
En verdad, ha resucitado.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La Pascua cristiana
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29 d’octubre. A Terra Santa, de l’1 al 8 de
novembre. Informació: Tibidabo t. 934 175
686; Viatges Magister t. 934 879 423.

Peregrinación a los Países Bálticos (Es-
tonia, Letonia y Lituania) y Estocolmo.
Del 6 al 14 de julio. Organiza el P. Fermín
Delgado, O.M., de la parroquia Virgen de
Nazaret (c/ Padre Mariana 1, tel. 934 284
042), en colaboración con Ruth Travel.

◗ BREUS

«Claret Publishing Group». Amb aquest
nom s’han unit les publicacions claretianes
d’arreu del món, per tal de mostrar una
imatge de grup i una presència internacio-
nal comuna. Actualment les ciutats que
compten amb una editorial i formen part
del grup són: Barcelona, Madrid, Buenos
Aires, Macau, Manila, Sâo Paolo i proba-
blement en breu s’hi incorporaran també
Bangalore i Chennai (Índia).

La joia de rebre el baptisme. La Pasqua
ens porta cada any la joia de la nova vi-
da en Crist que s’inicia amb la recepció
del sagrament del baptisme. Aquest grup
de joves i adults va participar, el primer
diumenge de Quaresma, en la catequesi
que els va adreçar el cardenal arquebis-
be, Lluís Martínez Sistach, a la catedral, i
després en la missa i ritu d’elecció que va
presidir Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar. Els va acompanyar el Servei Dio-
cesà per al Catecumenat. 

Nueva editorial de la
Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios. Es-
ta orden pone en mar-
cha un nuevo sello edi-
torial a través del Cam-
pus Docent Sant Joan
de Déu. Se abre con
el libro Para nosotros
era el cielo, de Ange-
la Jackson, que narra la pasión, el dolor y la
fortaleza de Patience Darton, una joven en-
fermera britànica que, en el ejercicio de su
profesión, vivió acontecimientos que van
desde la guerra civil española a la China de
Mao. El prólogo es del historiador Paul Pres-
ton. El libro fue presentado el 7 de marzo
en el Auditorio de Sant Joan de Déu-Nu-
mància.

XIX Trobada d’Escolans. Amb el lema «Serviu el Senyor amb
alegria», el Seminari Conciliar de Barcelona organitza aquesta
trobada el proper dissabte 21 d’abril. Horari: de 10 a 16 hores.
Informació: Mn. David Álvarez, delegat diocesà de Pastoral Vo-
cacional, Seminari Conciliar (c/ Diputació 231, t. 934 541 600).

Espai vocacional al Seminari Conci-
liar de Barcelona. El Seminari ha edi-
tat aquest cartell amb la cara d’un jo-
ve i les frases: «Penses que el Senyor
et crida? Digues-li sí.» És un cartell per
recordar que el Seminari té obert un es-
pai vocacional i organitza unes troba-

des amb nois que es plantegin la possible vocació al ministeri
sacerdotal. Les properes trobades són el 14 d’abril, el 12 de maig
i el 2 de juny. Podeu demanar informació al Sr. Rector del Semi-
nari, Mn. Josep M. Turull, a un dels membres de l’equip de forma-
dors (c/ Diputació 231, t. 934 541 600) o escriure a: seminari@
seminaribarcelona.net.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Eucaristia de la trobada de canonges d’Es-
panya. Dimarts 10 d’abril (19.30 h) el car-
denal Lluís Martínez Sistach presidirà la
celebració de l’eucaristia de la trobada de
canonges de les catedrals d’Espanya a la
S.E. Catedral.

Consell arxiprestal a Sta. Coloma de Gra-
menet. Dimecres 11 d’abril (21 h) el carde-
nal Lluís Martínez Sistach presidirà la reunió
del consell pastoral arxiprestal a la Pquia.
de Sant Josep Oriol de Santa Coloma de
Gramenet, amb motiu de la visita pastoral
a aquest arxiprestat.

Taller d’oració amb Francesc i Clara. «En-
cesos d’amor en Jesús ressuscitat». Animat
per l’Orde Franciscà seglar (OFS), dimarts
10 abril (19.30-20.30 h), a la pl. Univer-
sitat 2, t. 934 543 469.

El Concili Vaticà II, 50 anys després. La
Fundació Joan Maragall organitza una sè-
rie de 7 conferències, del 12 d’abril al 10
de maig, dimarts i dijous (19-21 h), a càrrec
dels professors Josep M. Rovira Belloso, An-
toni Matabosch, Mons. Sebastià Taltavull,
Armand Puig, Joan Planelles, Ignasi Fossas,
Salvador Pié. Acabarà amb una taula ro-
dona amb Josep Escós, Lluís Foix, Teresa
Forcades i Joan Rigol. A l’auditori de la Fa-
cultat de Comunicació Blanquerna (c/ Vall-
donzella, 12). Cal matrícula prèvia al t. 934
880 888 o www.fundaciojoanmaragall.org. 

Festa de la Divina Misericòrdia. Diumen-
ge 15 abril (14-17.30 h), a la Pquia. de St.
Agustí (pl. St. Agustí - c/ Hospital), adora-
ció eucarística: 15 h, pregària de la «Coro-
neta»; 17.30 h, veneració de la relíquia de
Sta. Faustina Kowalska; 18 h, Missa so-
lemne presidida per Mons. Sebastià Tal-
tavull, bisbe auxiliar de Barcelona. Confes-
sions de 13 a 18 h. En aquesta festa es
guanya una indulgència plenària amb les con-
dicions de costum. Informació: ADIM, t./fax:
934 261 622.

Per l’altre cor cremat de Barcelona-Ajut
al 4t Món. XVIII Cicle de Música per la soli-
daritat. The Ripieno Consort, dir. Àngel Vi-
llagrasa, «L’expressivitat barroca sacra i
profana». Dissabte 14 d’abril (19 h), a la
Pquia. de la Mare de Déu del Carme (c/ St.
Antoni Abad, 10-12). Aportació: 6 euros.

Adoració nocturna a la Sagrada Família.
Dia 12 d’abril, a la cripta, després de la
missa de les 20.15 i fins a mitjanit. Durant
aquest temps hi haurà confessors. Per a l’a-
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