
En un món ple de notícies preocupants (pandè-
mia, guerres, violència...) que ens inclinen al de-
sànim, nosaltres ens reunim i escoltem la Bona 
Notícia de la resurrecció de Jesús el Crist; d’al-
guna manera contemplem des del costat de la 
llum i de la vida aquesta nit fosca, aquest sepul-
cre buit. Les dones van anar a buscar-lo entre 
els morts, però l´Esperit de Déu el va treure del 
país de les tenebres i avui encara segueix viu i 
present. Crist ens sosté i ens acompanya en el 
nostre camí, però necessitem escoltar també la 
paraula de l’àngel: no tingueu por... no està aquí 
ha ressuscitat!.

Déu està enmig els homes i dones i el símbol 
que millor el descriu és la creu, aquesta creu que 
és por i sofriment, però també esperança, amor, 
vida defi nitiva i per sempre.

Val la pena que ens deixem conquerir per l’ale-
gria de la Pasqua perquè és la resposta a la si-
tuació de la humanitat i a totes les seves neces-

sitats. El sepulcre buit és un signe eloqüent de 
la victòria de Crist sobre la mort. Nosaltres no 
seguim un mort, per important que hagi estat la 
seva vida. Seguim a un que està viu.

Que la Pasqua ens ajudi doncs a adonar-nos 
que aquest misteri que anomenem Déu ens aju-
da a sortir de nosaltres mateixos, i ens marca el 
camí de la felicitat que es troba donant-nos als 
altres , ens traça un itinerari per on transitar i ens 
desinstal·la de la nostra rutina, modifi ca criteris i 
pacifi ca el nostre esperit.

Acabo aquest petita i senzilla refl exió amb un 
fragment del Poemari de Setmana Sant de Da-
vid Jou

No crec en la Resurrecció com un miracle,
sinó com UNA NOVA CREACIÓ DEL MÓN,
o de més d´un món, o d´una nova dimensió del
     món,
o d´una obertura del món a més realitat.
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NO ESTÀ AQUÍ: HA RESSUSCITAT!
Mn. Joan Nadal



DILLUNS DE PASQUA. La missa serà a les 8 
del vespre.

GRUPS DE REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Grup 
Sant Joan: Es reunirà dimarts dia 6 d’abril, a 2/4 
de 8 del vespre.

PASQÜETES. Dissabte dia 10 d’abril, a les 6 de 
la tarda, amb pares i infants de 2on. curs de ca-
tequesi, celebrarem la festa de Pasqüetes.

COL·LECTA DEL DIA DEL SEMINARI. S’han 
recollit 1.247€ . Moltes gràcies a tots.

VIDA CREIXENT. El tema d’aquest curs prepa-
rat per la monja benedictina Conxa Adell titulat 
L’harmonia de la teva vida, el poden seguir per 
internet totes els persones interessades bus-
cant a Google vida creixent temari 2020-2021, 
on cada mes hi ha un nou comentari d’aquesta 
harmonia tot seguint l’escala musical.
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Alçaren els ulls i s’adonaren que la pedra havia estat apartada.
Entraren al sepulcre, veieren a la dreta un jove vestit blanc i s’esglaiaren.

Ell els diu: Jesús de Natzaret, el crucifi cat, ha ressuscitat, no és aquí.

Mc. 16, 1-7

CULTES

DIUMENGE DE LA RESURRECCIÓ DEL SE-
NYOR. Missa de vigília, dissabte a les 8 del ves-
pre. Diumenge, missa a 2/4 de 10 del matí, 11 
en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària 
familiar amb els més menuts. Atesa la situació 
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 2020-
2021 fent una tramesa mensual d’un guió de 
pregària per fer-la a casa en família. Els interes-
sats podeu sol·licitar aquest enviament a

pregaria07@purissimasabadell.org

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT


