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Ha ressuscitat

La resurrecció de Jesús és l’esdeveniment central de la història
de la salvació. El Calvari no fou l’últim acte de l’obra del Senyor.
La creu i la mort de Jesús portà a la seva resurrecció. Aques-

ta sí que fou el coronament.
El misteri de la resurrecció del Crist és un esdeveniment real que

ha tingut manifestacions històriques constatades. Els apòstols fo-
ren testimonis oculars del Ressuscitat. Sant Pau parla de la tradició
viva de la resurrecció que ell havia rebut després de la seva con-
versió a les portes de Damasc.

Ressonen les paraules de
l’àngel a les dones: «Per què
busqueu entre els morts aquell
que viu? No és aquí, ha res-
suscitat.» Pere i Joan anaren al
sepulcre, el diumenge al matí,
i el trobaren buit. El descobri-
ment del sepulcre buit pels dei-
xebles fou el primer pas cap al
reconeixement del fet de la re-
surrecció del Senyor. «El dei-
xeble que Jesús estimava»
afirma que, quan va entrar al
sepulcre buit aquell diumenge

i va descobrir «les faixes deixades allà», «va veure i va creure».
Com diu el Catecisme de l’Església catòlica, «això suposa que va
comprovar en l’estat del sepulcre buit que l’absència del cos de
Jesús no es devia a cap acció humana i que Jesús no havia tornat
simplement a una vida terrenal, com havia estat el cas de Llàtzer».

Jesús, després de la seva resurrecció, amb les seves aparicions
va establir amb els seus deixebles unes relacions directes. Els in-
vita a reconèixer que no és un esperit, però sobretot a constatar que
el cos ressuscitat amb què se’ls presenta és el mateix que ha es-
tat crucificat, ja que porta encara els senyals de la passió.

E l testimoniatge dels apòstols sobre la resurrecció de Jesús és
fort. Al principi els va costar creure en la resurrecció del seu
mestre. Tanmateix, el seu escepticisme es va desfer davant

l’evidència del Ressuscitat, que veieren i tocaren, i amb qui van par-
lar. Finalment, Tomàs, l’incrèdul, després de veure Jesús, féu la pro-
fessió de fe més bella que mai hagi sortit de llavis humans: «Senyor
meu i Déu meu».

La fe en la resurrecció de Jesús no és una espècie d’apèndix, si-
nó el cor mateix de la fe en Déu. Pau afirmà: «Si el Crist no hagués
ressuscitat, seria sense objecte la nostra predicació, ho seria també
la vostra fe». La resurrecció és, sobretot, la confirmació de tot allò
que el Crist va fer i va ensenyar. Totes les veritats, fins i tot les més
inaccessibles a l’esperit humà, troben la seva justificació si el Crist,
ressuscitant, ha donat la prova definitiva de la seva autoritat divina.

La resurrecció del Crist marca la història de la humanitat. Bon-
hoeffer va escriure aquestes paraules: «Des que Crist digué: “Jo sóc
la vida”, cap pensament, ni tan sols filosòfic, no pot prescindir de la
realitat continguda en aquesta autoafirmació». Jesús qualifica d’i-
nútil i fracassat qualsevol intent de cercar fora d’ell el veritable sen-
tit de la vida. La resurrecció del Senyor és principi i font de la nos-
tra resurrecció futura. Pau afirma que «Crist ha ressuscitat 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 bo-
na nova de la Pasqua cristiana.

Us desitjo a tots una joiosa Pasqua de Resurrecció!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Cristians i cristianes en el 
context socioeconòmic del 2010

Per la nostra condició humana, els
creients som cridats a viure en
fraternitat i en solidaritat amb els

homes i les dones del nostre entorn, i
amb els del món sencer. Amb paraules
de la Gaudium et Spes «Les joies i les
esperances, les tristeses i les angoi-
xes dels homes del nostre temps, so-
bretot dels pobres i de tots els que pa-
teixen, són alhora joies i esperances,
tristeses i angoixes dels deixebles de
Crist. No hi ha res veritablement humà
que no trobi ressò en el seu cor» (GS 1).

La situació de crisi socioeconòmi-
ca ens situa davant de realitats força
doloroses, amb l’atur com expressió
significativa i greu. Res del que passa
al nostre voltant, res del que passa als
nostres conveïns, de prop o de lluny,
ens és aliè. La injustícia, la desigual-
tat, la pobresa, la marginació, l’exclu-
sió —avui amb impressionants mag-
nituds—, ofeguen la dignitat dels qui la
pateixen i oculten el rostre de Déu.

Des d’aquesta perspectiva, repre-
nem enguany la realització de les Jorna-
des d’apostolat seglar que es van ini-
ciar l’any 1997 per acollir i impulsar la
crida del nostre Concili Provincial Tarra-

conense «mantenir una voluntat eficaç
perquè tot el laïcat prengui consciència
de la seva responsabilitat evangelitza-
dora.» (CPT 25). 

La Jornada, que es realitzarà el pro-
per 10 d’abril, vol ser una proposta laï-
cal amb l’objectiu d’aprofundir en els
reptes i les exigències que l’Evangeli
planteja als cristians i cristianes, co-
munitats, associacions i moviments
davant la situació de crisi econòmica i
social que vivim. Estarà centrada en
l’anàlisi de la realitat que ens envolta
i en la urgència evangèlica d’actuar i de
viure des de la solidaritat. Gaudirem,
també, d’una taula rodona en la qual
diferents associacions presentaran ex-
periències de compartir els béns eco-
nòmics, de promoure formes de pro-
ducció més responsables i participati-
ves, o de distribuir millor els recursos
avui escassos, com és el treball. 

El diàleg i el debat en aquesta jor-
nada ens ajudaran a fer camí per res-
pondre junts, persones i moviments,
als reptes que se’ns plantegen quan
vivim amb el diari i l’evangeli a la mà.

Anna Almuni de Muga

Queridos abuelos, 
nuevo libro del Dr. Paulino Castells

◗◗ Nos place informar a nuestros lectores que nuestro co-
laborador, el Dr. Paulino Castells, ha publicado un nue-
vo libro titulado Queridos abuelos. Se trata de un libro so-
bre «la importancia de ser mayor y saber manejarse con
los hijos y los nietos». Libro del que nuestra publicación
ofrecerá una serie de artículos próximamente. Esta nue-
va obra del Dr. Castells fue presentada el pasado 17 de
marzo por Marta Ferrusola, Jordi Pujol, Leopoldo Abadía,
Carlos Pérez del Valle y el autor, en un acto celebrado

en la Universitat Abat Oliba-CEU, de la que el Dr. Castells es profesor.
Ediciones Ceac. Barcelona 2010, 230 páginas.

«Per què busqueu entre els morts aquell
que viu?» Miniatura del Salteri d’Ingeborg

(s. XIII). Museu Condé de Chantilly

EDITORIAL

Inici de 
l’Any Maragall

◗◗ El passat 2 de març, al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, va
tenir lloc l’acte d’obertura de l’Any
Joan Maragall 2010-2011, que com-
memora els cent cinquanta anys del
naixement (10 d’octubre de 1860) i
els cent anys de la mort (20 de se-
tembre de 1911) del poeta i intel·lec-
tual cristià Joan Maragall i Gorina. La
Institució de les Lletres Catalanes
del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació, considera de molta
impor tància la commemoració de
l’Any Maragall, per tal d’actualitzar i
donar a conèixer el seu pensament
en el nostre país, i també en l’àmbit
internacional. Formen part de la co-
missió d’honor d’aquesta comme-
moració les següents persones del
món eclesial: el cardenal Martínez
Sistach, el bisbe d’Urgell i copríncep
d’Andorra, Joan-Enric Vives, i l’abat
de Montserrat, Josep M. Soler. Gra-
vat: Retrat de Joan Maragall fet pel fotò-
graf Audouard, l’any 1903.



Celebrem avui la festa més im-
portant de l’any litúrgic, la Pas-
qua. Celebrem que Jesús ha

ressuscitat, que ha vençut la mort i
ara viu eternament. Celebrem que nos-
altres hem ressuscitat amb Ell i que
som testimonis de la seva resurrec-
ció. Aquest missatge joiós és el que
transmeten les lectures litúrgiques
hodiernes. El fragment dels Fets mos-
tra els apòstols, i en concret Pere,
com a testimonis del Crist ressusci-
tat. En la carta als Colossencs, Pau
ens recorda que pel Baptisme vàrem
ser incorporats al Crist. En l’evangeli,
Joan ens invita a reviure l’experiència
del sepulcre buit.

El sepulcre buit va ser el primer
signe de Resurrecció. Maria Magda-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): Ac 2,14.22-23 / Sl
15 / Mt 28,8-15 dimarts:
Ac 2,36-41 / Sl 32 / Jn 20,
11-18 dimecres: Ac 3,1-
10 / Sl 104 / Lc 24,13-35

dijous: Ac 3,11-26 / Sl 8 /
Lc 24,35-48 divendres:
Ac 4,1-12 / Sl 117 / Jn 21,
2-14 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 5,12-
16 / Sl 117 / Ap 1,9-11a.
12-13.17-19 / Jn 20,19-31.

◗◗ 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 dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nos-
altres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusa-
lem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressus-
cità 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».

◗◗ Salm responsorial (117)

R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor, alegrem-
nos i celebrem-lo.
Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, / perdura eterna-
ment el seu amor. / Que respongui la casa d’Israel: /
perdura eternament el seu amor. R.
La dreta del Senyor fa proeses, / la dreta del Senyor
em glorifica. / No moriré, viuré encara, / per contar
les proeses del Senyor. R.
La pedra que rebutjaven els constructors / ara coro-
na l’edifici. / És el Senyor qui ho ha fet, / i els nostres
ulls se’n meravellen. 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, as-
segut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de dalt,
no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vos-
tra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifes-
tarà 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 enca-
ra 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 sa-
bem on l’han posat». Llavors, Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al se-
pulcre. 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. Darrera d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié apla-
nat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no es-
tava 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, se-
gons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.

COMENTARI

◗◗ 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 predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, un-
gido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo 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 de-
signado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su re-
surrección. 

Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio 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: / eter-
na es su misericordia. R.
La diestra del Señor es poderosa, / la diestra del
Señor es excelsa. / No he de morir, viviré / para con-
tar las hazañas del Señor. R.
La piedra que desecharon los arquitectos / es aho-
ra la piedra angular. / Es el Señor quien lo ha he-
cho, / 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 Cris-
to, sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bie-
nes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis

muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparez-
ca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamen-
te 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 ama-
necer, 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 tan-
to quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sa-
bemos 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 llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las ven-
das en el suelo; pero no entró. 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.

lena, que havia seguit Jesús des de
Galilea, es quedà corpresa quan veié
que la pedra que tapava l’entrada
del sepulcre havia estat enretirada.
S’havien endut el Senyor i no sabia
on. Quina angoixa! Calia buscar-lo
com fos. Simó Pere i Joan corren
cap al sepulcre, entren i el troben
buit. Al final, el deixeble estimat, re-
cordant-se del que Jesús havia pre-
dit segons les Escriptures, «ho veié i
cregué».

Joan i també els altres evange-
listes subratllen que això va succeir
de bon matí, quan ja havia sor tit
el sol, «el primer dia de la setma-
na». Molt aviat l’Església va consa-
grar aquest dia com el dia del Se-
nyor o diumenge (domenica dies).

Un dia gloriós que contempla com
el cel i la terra s’abracen, com la
història i l’eternitat es fonen, com
la vida ha vençut la mort per sem-
pre més.

Tant de bo recuperéssim el verita-
ble sentit cristià del diumenge. Dia
de festa, de goig, de lloança, de fa-
mília, de germanor, de celebració,
de contemplació. Un dia a la setma-
na en què no som esclaus de la fei-
na, la pressa, els deures, l’horari,
els compromisos. Un dia per cultivar
l’esperit i retrobar-nos amb nosal-
tres mateixos, amb la joia de saber
que el Crist ha ressuscitat i nosal-
tres amb Ell.

Dra. Núria Calduch-Benages

Crist ha ressuscitat
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DIUMENGE DE PASQUA DE LA RESURRECCIÓ DEL SENYOR

Crist ressuscitat dóna la mà a Adam i Eva. 
És la solidaritat del Crist victoriós de la mort 

amb tota la humanitat. Església de Sant Salvador,
Chora, Istambul
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D irectament, la ciència no
obre camins ni cap a la fe ni
cap a la incredulitat; però,

de manera indirecta, la ciència
contemporània està deixant oberts
molts interrogants que inviten
l’home a pensar i, quan l’home
pensa i es planteja qüestions
últimes, sempre s’obren camins
per creure». És la resposta de 
Fr. Lluc Torcal, prior del Monestir
de Poblet, llicenciat en Física, en
Filosofia i batxiller en Teologia, a la
pregunta de si la ciència pot obrir
camins per creure.

Com donar raó de la nostra fe?
La forma més convincent de donar
raó de la nostra fe és la pròpia
convicció que Déu s’ha fet present
en la pròpia vida, que Déu ens ha
cridat i ens ha atret al seguiment
del seu Fill Jesucrist, i demana la
nostra resposta en forma de
donació i de servei als germans.

La ciència obre portes a què la fe
sigui més creïble?
La credibilitat de la fe prové de
molts factors, el més important 
dels quals és el testimoni amb 
què nosaltres garantim que Déu
és present entre nosaltres. En
relació a les ciències, la credibilitat
prové del fet de mostrar que entre
el que creiem i el que les ciències
ensenyen no hi ha contradicció,
cosa que implica deixar molt clar
quins són els àmbits respectius i,
un cop fet això, comprendre bé 
els propis continguts. Fet això, 
les ciències actuals, amb les
peguntes que deixen obertes,
ajuden a la credibilitat de la fe.

Com fer de la Pasqua el centre de
la nostra vida cristiana? 
Sant Benet ens invita a viure la
Quaresma com una espera joiosa
de la Pasqua, perquè sap que la
Pasqua ha de ser el centre de 
la nostra vida. Això serà possible
si fem del tot nostra la victòria 
de Crist sobre el pecat i sobre la
mort, i meditem què significa per 
a nosaltres que Crist hagi
ressuscitat. Només després 
de comprendre el que la
resurrecció implica per a la nostra
vida, aquesta podrà ser un
autèntic seguiment de Crist: 
una absoluta donació de nosaltres
mateixos al servei dels germans.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ LLUC TORCAL

ENTREVISTA

La ciència i la fe

4. c Diumenge de Pasqua de la Resur-
recció del Senyor. Sant Plató, abat;
sant Benet de Palerm, rel. franciscà.

5. Dilluns. Sant Vicenç (o Vicent) Ferrer
(1350-1419), prev. dominicà, de Valèn-
cia (on se celebra el dilluns de la se-
gona setmana de Pasqua); santa Emí-
lia, vg. i mr.; beata Maria-Crescència
Höss, vg. franciscana.

6. Dimarts. Sant Marcel·lí, mr.; sant
Sixt I, papa (romà, 115-125) i mr.;
sant Guillem, abat.

7. Dimecres. Sant Joan Bta. de La Sa-
lle (Reims 1651 - Rouen 1719), prev.,
fund. Gns. Escoles Cristianes (FSC);
sant Epifani, bisbe; sant Germà, monjo.

8. Dijous. Sant Joan d’Organyà, monjo
premonstratès; santa Macària, verge.

9. Divendres. Santa Maria de Cleofàs,
parenta de la Verge Maria; sant Mar-
cel, bisbe.

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

SANTORAL

Dèiem el passat diumenge que la
comunió eclesial a la qual perta-
nyem suposa viure el misteri del

Déu invisible en la mediació del que és
visible i humà, realitzat en l’espai i en el
temps històric. Dèiem que aquest és
el principi de la sacramentalitat catòlica. 

La festa de Pasqua ens ofereix l’en-
contre amb Jesucrist viu, però aquest encontre es realit-
za en la nostra vida ordinària, com en l’exemple de les
amigues que visitaven els malalts, i també es realitza
en la vida dels sagraments, començant pel Baptisme. 

Així, en la Pasqua és oportú reflexionar sobre el Bap-
tisme com a sagrament de la fe, no solament en el sen-
tit que l’adult que rep el Baptisme ha de creure, sinó en
el sentit que el Baptisme celebra visiblement l’itinerari de
la fe que està vivint el batejat. 

En efecte, la triple i successiva professió de fe en el
Pare, el Fill i l’Esperit Sant que acompanya la triple im-
mersió del batejat en l’aigua significa la participació en la

El baptisme és el sagrament de la fe
mort i en la sepultura de Jesús i —a la vegada— la immer-
sió en la vida nova, divina, amagada en Crist amb Déu.

Més encara, l’acte de fe, que fa el batejat amb tota
la comunitat visible, i la gràcia invisible de la justificació,
que juntament amb el perdó dels pecats rep el batejat,
són les dues realitats que completen el Baptisme, com a
sagrament de la fe i que mostren com allò que apareix vi-
siblement en el Baptisme és la gràcia de la justificació
per la fe.

El Baptisme, en efecte, celebra la fe, objectiva: celebra
la Mort i la Resurrecció de Jesucrist. Però la fe subjectiva
en el Crucificat i Ressuscitat expressada en el Credo que
diu el batejat amb la comunitat, està indicant quina és la
manera de rebre la gràcia de la justificació. Aquesta ma-
nera no és altra sinó la fe. El Baptisme està resseguint,
per tant, el mateix itinerari de la Mort a la Vida amb el
Pare, fet per Jesús i que nosaltres batejats vam fer amb
Crist mateix en el Baptisme.

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

No comprar
el afecto filial 

Comprar, con re-
galos, el afecto
del hijo de un

hogar separado no ayu-
da a fomentar una bue-
na relación paterno-
filial. El niño puede
llegar a asociar amor

con regalos materiales, y resumir la re-
lación a la fórmula: «Sólo me quieres y
te quiero si me das cosas». Así se vol-
verá cada vez más exigente, chantajis-
ta y manipulador con las personas que
le rodean (incluidos los maestros), y en
especial con el progenitor que se mues-
tra tan espléndido. Y la mutación com-
pleta a niño tirano puede estar muy
próxima. «Yo no puedo competir con mi
ex marido. No puedo darle todos los
caprichos que pide mi hijo o que a mí
me gustaría darle… Mi posición econó-
mica no me lo permite, pero la de mi
ex marido, sí. El resultado es que yo
termino siendo la mala de la película
y él, mi ex, queda como el buen padre
que le concede todo» (Queja de proge-
nitor custodio con estrecheces econó-
micas).

La actuación manipuladora de los
progenitores —que siempre se da, de
alguna manera— llega a extremos in-
sospechados cuando el matrimonio se
separa. Aquí parece que valen todas
las tretas y picardías para barrer ha-
cia casa.

Aprovecho para advertir aquí de algo
que puede parecer de Perogrullo, pe-
ro que no se cumple en la práctica: los
arreglos de tipo económico deben re-
solverse exclusivamente entre los pa-
dres. Si los progenitores no logran po-
nerse de acuerdo, lo más conveniente
es que recurran a expertos profesiona-
les, pero nunca, nunca, deben mani-
pular al niño para estos mercantiles
menesteres. Hemos de preservar la in-
tegridad física y mental del menor. No hay
que utilizar, entre los ex, ni al niño car-
tero ni al niño espía.

Dr. Paulino Castells
(Los padres no se divorcian de sus hijos,

Editorial Aguilar, Barcelona 2009)

PADRES E HIJOS

Santa Teresa de Jesús, Doctora de la Iglesia, enseñaba dónde se en-
contraba la verdadera alegría:

—«La alegría la podemos poseer tanto en el fondo de un oscuro cala-
bozo como en un palacio real… La alegría reside en lo más profun-
do del alma.»

—«Por lo que yo soy más feliz ahora, en el Carmelo, aun en medio de las
pruebas internas y externas, que en el mundo, en donde nada me fal-
taba.»

Vivió santa Teresa con una gran alegría, que daba a entender el go-
zo interior que traía su alma. Pedía a cuantas vivían en Comunidad: 

—«Hermanas llévenlo todo con una alegría y contento, que cada una
se halla indigna de haber merecido venir a tal lugar.»

—«Estad, sed alegres, mirad a Jesús Resucitado; que sólo imaginar
cómo salió del sepulcro os alegrará.»

—«Anden alegres sirviendo en aquello que les mandan.
Hemos de alegrarnos de que tengamos tal Señor. Procuren estar y
ser alegres. No dejen de andar alegres. Procuren que se alegren las
Hermanas».

Santa Teresa de Jesús nos enseña a las personas de hoy que: la ale-
gría es una consecuencia, un fruto, que está en la práctica de las virtudes:

—«Era tanto el consuelo interior que traíamos y la alegría, que muchas
veces se me acuerda, lo que el Señor tiene encerrado en las virtu-
des.»

J. M. Alimbau

¡Estad, sed alegres!

«
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PALABRA Y VIDA

en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuer-
po de Jesús no se debía a acción humana alguna y que
Jesús no había simplemente vuelto a una vida terrenal,
como había sido el caso de Lázaro».

Con sus apariciones, Jesús, tras su resurrección, es-
tableció una relación directa con sus discípulos. Les in-
vita a comprobar que no es un espíritu, pero sobre todo
a verificar que el cuerpo con el que se les presenta es el
mismo que ha sido crucificado, puesto que presenta to-
davía las huellas de la Pasión.

El atestiguar de los apóstoles sobre la resurrección de
Jesús es duro. Al principio les costó creer en la resurrec-
ción de su maestro. Sin embargo, el escepticismo se de-
rrumbó ante la evidencia del Resucitado, al que vieron y
tocaron y con el que hablaron. Finalmente, Tomás, el in-
crédulo, tras ver a Jesús, formuló la profesión de fe más
bella que jamás haya salido de labios humanos: «Señor
mío y Dios mío».

La fe en la resurrección de Jesús no es una suerte de
apéndice, sino la entraña misma de la fe en Dios. Pablo
afirmó: «Si Cristo no hubiera resucitado, tanto mi anun-
cio como vuestra fe carecen de sentido». La resurrección

La resurrección de Jesús es el acontecimiento cen-
tral de la historia de la salvación. El Calvario no fue
el último acto de la obra del Señor. La cruz y la

muerte de Jesús condujeron a su resurrección. Esta sí
que fue la culminación.

El misterio de la resurrección de Cristo es un hecho
real que ha tenido manifestaciones históricas compro-
badas. Los apóstoles fueron testigos oculares del Resu-
citado. San Pablo habla de la tradición viva de la resurre-
cción que él había recibido tras su conversión a las
puertas de Damasco.

Resuenan las palabras del ángel a las mujeres: «¿Por
qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está
aquí, ha resucitado». Pedro y Juan, el domingo por la ma-
ñana, corrieron hacia el sepulcro y lo hallaron vacío. El
descubrimiento del sepulcro vacío por parte de los dis-
cípulos fue el primer paso hacia el reconocimiento del he-
cho de la resurrección del Señor. «El discípulo al que
Jesús tanto quería» afirma que, cuando entró aquel do-
mingo en el sepulcro vacío y descubrió que «las vendas
de lino estaban allí», «vio y creyó». Como indica el Cate-
cismo de la Iglesia católica, «ello supone que comprobó

es, sobre todo, la confirmación de todo cuanto Cristo
hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inac-
cesibles al espíritu humano, hallan su justificación si el
Cristo, resucitando, ha dado la prueba definitiva de su
autoridad divina.

La resurrección de Cristo marca la historia de la hu-
manidad. Bonhoeffer escribió estas palabras: «Desde que
Cristo dijo: “Yo soy la vida”, ningún pensamiento, ni si-
quiera filosófico, puede prescindir de la realidad conteni-
da en esa autoafirmación.» Jesús califica de inútil y fra-
casado cualquier intento de buscar el verdadero sentido
de la vida fuera de Él. La resurrección del Señor es prin-
cipio y fuente de nuestra resurrección futura. Pablo afir-
ma que «Cristo ha resucitado de entre los muertos, como
anticipo de quienes duermen el sueño de la muerte. Y co-
mo por su unión con Adán todos los hombres mueren, así
también por su unión con Cristo, todos retornarán a la
Vida.» Ahí radica la buena nueva de la Pascua cristiana.

¡Os deseo a todos una gozosa Pascua de Resurrec-
ción!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Ha resucitado

A G E N D A

dia, amb el vicari, Mn. Emili Gil, i amb els
sacerdots que anteriorment han treballat
en la pastoral d’aquesta comunitat.

Parròquia Mare de Déu de Lourdes de
Badalona. Aquesta parròquia va celebrar
la seva festa patronal el passat 11 de
febrer. Per aquest motiu la parròquia va
rebre, per primera vegada, la visita del
bisbe auxiliar de la diòcesi, Mons. Sebas-
tià Taltavull, que —com mostra la foto—
va concelebrar l’eucaristia amb el rector,
Mn. Miquel Pareja, i altres preveres.

◗ CURSETS

Curset per a organistes d’església. Del
29 d’abril a l’1 de maig, visitant els or-
gues de Vallbona de les Monges, Cerve-
ra, Tàrrega i Rocallaura. Informació: Dolors
Casanovas, tel. 626 924 414 o maria
dolorscasanovas@yahoo.es.
Grans obres musicals del cristianisme -
VI. Del 13 d’abril al 4 de maig, cada di-
marts (19-21 h) audició d’obres de G.
Mahler, A. Schönberg, J. Macmillan i d’Ar-
vo Pärt. Coordinador: Joan Grimalt. A l’au-
ditori de la Fundació Joan Maragall (c/ Va-
lència 244, 1r). Informació: tel. 934 880
888 i www.fundaciojoanmaragall.org.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Exercicis a l’estiu per a religiosos i reli-
gioses. L’URC (Unió de Religiosos de Ca-
talunya) organitza pel proper estiu tres
tandes d’exercicis en clima intercongre-
gacional. I) A Montserrat: pel P. Josep Mi-
quel Bauset, OSB. «Apassionats per Déu.
Testimonis de l’Antic Testament» del 5 a
l’11 de juliol; pel P. Cebrià Pifarrer, OSB.
«Descobrir Jesús acompanyats per sant
Mateu» del 9 al 15 d’agost. Reserves a
urc.info@gmail.com o tel. 933 024 367.
II) A la Cova de Manresa: pel P. Pere Bor-
ràs, SJ (ofereix personalització a qui ho
demani), del 21 al 30 de juliol. Telèfon
938 720 422.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Centenari de l’Hospitalitat de la Mare de
Déu de Lourdes. Dia 7 d’abril (19 h) Eu-
caristia a la Catedral, concelebrada pel
cardenal Lluís Martínez i pels bisbes
Agustí Cortès, de Sant Feliu de Llobregat,
i Josep Àngel Saiz Meneses, de Terrassa;
(20.15 h) inauguració de l’exposició a la
Pia Almoina.

Universidad Católica de Murcia (UCAM).
Celebra un Congreso Mundial en home-
naje a Juan Pablo II, del 14 al 18 de abril,
presidido por el cardenal Antonio Cañi-
zares, prefecto para la Congregación del
Culto Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos. Entre los numerosos cardenales
y expertos en la figura del Papa polaco
que intervendrán, está el cardenal Lluís
Martínez Sistach. Información: teléfono
968 278 847 y gabicom@pdi.ucam.edu. 

Parròquia de la Mare de Déu de Núria.
(c/ Bon Pastor 9). Concert del Cor Blan-
querna i la Coral Preludi, dirigits per Ra-
mon Vilar. Dissabte 10 d’abril (18 h).

Santuari de la Mare de Déu de Pompeia
(Diagonal 450). Concert, amb motiu de
les festes del centenari, per la «Coral Ma-
ta de Jonc» dirigida per Maria Teresa Gi-
ménez i Esther Doñate. Dia 8 d’abril (20 h).

50 anys d’Escola Cristiana al barri del
Congrés. Les escoles «Arrels» i «La Salle
Congrés», dirigides per la Institució Tere-
siana i els Germans de La Salle, respec-
tivament, celebren aquest aniversari a la
parròquia de Sant Pius X (Pl. del Congrés
Eucarístic) el proper 9 d’abril amb una Eu-
caristia a les 20 h. A continuació cantada
del quartet vocal a cappella «The Mins-
trels». L’endemà (10 a 13 h) hi haurà acti-
vitats lúdiques i jornada de portes obertes.

Fundació Pere Tarrés. Organitza el dinar-
conferència-col·loqui sobre «El retorn de
la societat civil» a càrrec del Dr. Víctor Pé-
rez, president d’Analistas Socio-Políticos
i doctor en Sociologia, Dret i Ciències Po-
lítiques. Divendres 9 abril (14-16.30 h).
Reserves: www.peretarres.org/forumsocial
o 934 301 606.

Renovació Carismàtica Catòlica. Grup
Koinonia. El 13 d’abril comença el Se-
minari de preparació per rebre l’efusió de
l’Esperit Sant, al Santuari de Ntra. Sra.
del Perpetuo Socorro, Redemptoristes
(c/ Balmes 100). Tots els dimarts de 19
a 20.30 h, fins el 25 de maig. Contacte:
934 541 018 i 932 154 902.

Novahumanitas. Sessió «Descobreix-te a
tu mateix». Dies: 17-18 i 24-25 d’abril.
Lloc: (c/ Àliga 12, baixos). Imparteix Mn.
Josep Font. Informacions i inscripcions: tel.
616 164 006. www.novahumanitas.org.

Clarisses del Monestir de Sta. Maria de
Jerusalem. Conviden a participar en la mis-
sa el dia 5 d’abril, dilluns de Pasqua (17 h).
Una jove començarà el postulantat i una
altra el noviciat. És un motiu de joia i d’ac-
ció de gràcies a Déu. Informació: tel. 932
040 675, www.laspiedrasvivas.123.com. 

Fiesta de la Divina Misericordia. Parroquia
de San Agustín (Pl. S. Agustín-c/ Hospital).
Domingo 11 de abril: Adoración eucarísti-
ca (14-17.30 h); Oración de la «Coronilla»
(15 h); Veneración de la reliquia de Sta.
Faustina Kovalska (17.30 h); Misa solem-
ne (18 h). Confesiones (14-18 h). Este día
se gana una indulgencia plenaria. Orga-
niza: Adoradores de la Divina Misericordia.
Tel./fax: 934 261 622. 

IV Jornada de Mestres i Professors de
Religió Catòlica. Tindrà lloc el dissabte 24
d’abril a Sant Julià de Lòria (Principat d’An-
dorra). La Jornada s’iniciarà a les 9.30 h
al Palau de Congressos i hi haurà diverses
activitats, conferències i tallers pràctics.
Acabarà amb la celebració de l’Eucaristia
a les 17.30 h, a la parròquia de Sant Julià
de Lòria. Inscripcions fins al 10 d’abril:
www.religio.cat / www3.escolacristiana.
org/jornada_prof_religio/.

«Una passejada amb la Brass Band». Con-
cert-pregó de Pasqua amb el Cor Blanquerna
i acompanyament de piano sota la direcció
de Ramon Vilar. Pronunciarà el pregó Mons.
Sebastià Taltavull. Dijous 8 d’abril (20 h)
a l’Auditori de Blanquerna (c/ Císter 34).

◗ PELEGRINATGES

Peregrinaciones 2010. Organizadas por las
parroquias de Gracia. Turín (Año Jubilar de la
Sábana Santa), Milán, Padua... del 24 abril
al 2 mayo. India (ruta de St. Francisco Javier,
orfanato de Madre Teresa), Delhi, Rajasthan,
Jaipur, Agra y Goa del 6 al 16 de julio. Ruta
del Éxodo (Sinaí, Petra y Tierra Santa) del 4
al 15 de octubre. Información e inscripcio-
nes: 932 073 138 o 932 187 572.
20è Pelegrinatge a Fàtima, Santiago de
Compostela i Pontevedra. Organitzat per
l’Apostolat Mundial de Fàtima, del 19 al 25
de maig. Sortint de Barcelona i Manresa.
Informació i inscripcions: tels. 938 725
548 i 938 729 294 (16-17 h i 21-22 h).

◗ BREUS

Parròquia de Sant Simó i Sant Pau de Ma-
taró. Aquesta comunitat parroquial ha ce-
lebrat els 30 anys de la dedicació del seu
temple. Per aquest motiu, el dissabte 27
de febrer, va celebrar-se una eucaristia
que presidí el cardenal arquebisbe Lluís
Martínez Sistach, en la qual concelebrà
amb el rector actual, Mn. Josep-Joan Ba-

Tot i les dificultats del temps d’exclaustració, Josep Tous visqué sempre com a reli-
giós caputxí. Renunciant a les comoditats, practicava privadament totes les obser-
vances que formaven part del seu compromís de vida de framenor caputxí. En aquest

sentit, maldà per tal que també les seves monges visquessin la vida franciscana segons
la tradició caputxina.

El dia 27 de maig de 1850, amb el beneplàcit del bisbe de Vic, Llucià Casadevall, el
P. Josep Tous fundà a la població de Ripoll l’Institut de Terciàries Caputxines de la Divina
Pastora (actualment caputxines de la Mare del Diví Pastor), dedicades a la formació cris-
tiana dels infants. La vida i expansió de les primeres caputxines (Isabel Jubal, Marta Suñol,
Remei Palos i Maria Anna Mogas) ha estat àmpliament estudiada pels reverends Ernest
Ros Leconte i Ernest Zaragoza Pascual, amb documentats i rigorosos estudis històrics que
examinen la irradiació de les primeres caputxines del P. Tous a Capellades, Ciempozuelos,
Sant Quirze de Besora, Igualada…

A través d’aquests estudis històrics avui podem saber que Josep Tous esmerçà tota
mena d’esforços a la consolidació d’aquesta congregació que fundà en temps molt difí-
cils; uns esforços que mantingué tenaçment fins al mateix moment de la seva mort, ocor-
reguda en opinió de santedat, el dia 27 de febrer de 1871 mentre celebrava l’Eucaristia
per a les monges i alumnes del col·legi del carrer Jonqueres de Barcelona. 

Fra Valentí Serra de Manresa
Arxiver dels caputxins

BEATIFICACIÓ DEL P. JOSEP TOUS

4. Josep Tous. Fundador


