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AVUI PARLEM DE...

LA RESURRECCIÓ
Redacció
El 15 de setembre de 2020 morí el felipó de
l’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona Josep
Llunell i Vilaró. Llunel va néixer a Sant Cugat el
1934, era un home que se sentia molt lligat a la
terra i a la pagesia i possiblement això —afirma
un company— el feia proper a la dignitat de la
gent que treballa i l’allunyava de la retòrica cristiana. El seu estil de predicar va ser sempre directe i contundent, tant és així que es va fer famós
pels seus sermons.
Avui la Redacció ha volgut compartir un
d’aquests sermons que parla de la Resurrecció;
paraules encertades, lúcides i clarificadores que
ens poden ajudar.

esdeveniment, una realitat que se situa més enllà de la història.
La Resurrecció ha succeït i succeeix, però no en
el nostre món, sinó més enllà del nostre món.

Què és la Resurrecció?
La Resurrecció no és el retorn de Jesús a aquesta vida. Jesús ja no torna a aquesta terra, ni entra de bell nou en la història humana, ni el que
passa és que Jesús reviu. Jesús ressuscita. És
a dir, transcendeix l’espai i el temps.
No és el mateix reviure que ressuscitar. Reviure
és tornar a aquesta vida. Ressuscitar és transcendir aquesta vida. El qui reviu, com Llàtzer,
torna a l’espai i al temps, a les dimensions de
la història marcades pel rellotge i el calendari. El
qui ressuscita, Jesús, supera l’espai i el temps,
transcendeix les dimensions de la història humana i així inaugura les condicions d’una altra vida.
O sigui: és una vida sense limitacions, sense cap
mena de limitacions.
Tot això vol dir, òbviament, que la Resurrecció
no és un esdeveniment històric, sinó que és un

Com és lògic, això, no es pot conèixer per la raó
o pels sentits. Això només és assolible per la fe,
i la fe és sempre un acte lliure que es basa en la
decisió en llibertat, i la llibertat mai no dóna seguretat total, perquè hi cap l’opció errònia.
Per tant, és quelcom exposat sempre a la foscor, al dubte, als sentiments d’inseguretat.
Per això la fe en la Resurrecció, la de Jesús i la
nostra, és la culminació de la fe cristiana.
No sabem ni podem saber què és o com és
aquesta nova vida. O sigui, és una vida sense
cap mena de limitació i, per tant, omple tots els
anhels que els humans podem sentir i experimentar. És i serà la plenitud total i absoluta.
Una pregunta bàsica pot ser aquesta: Com ens
hi preparem nosaltres?.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

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

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dimarts dia 19
d’abril a 2/4 de 7 de la tarda reunió amb el grup
Sant Mateu, el mateix dia a 2/4 de 8 del vespre
amb el grup Sant Joan.

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

TROBADA DE PASQUA DE CÀRITAS-VOLUNTARIAT. Dimecres dia 20 d’abril, a 2/4 de 6
de la tarda, trobada a la parròquia per celebrar
la Pasqua amb totes les voluntàries. La idea és
fer una petita celebració al nostre estil (berenar
i cantada de caramelles). Ens organitzarem per
acompanyar a casa a totes les persones que ho
necessitin. Reserveu-vos la data.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS MENUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, a 2/4
de 6 de la tarda, pregària familiar amb els més
petits.

COMISSIÓ FE I CULTURA. Reunió dijous dia
21, a 2/4 de 9 del vespre.
CURS BÍBLIC. Dijous dia 21, a 2/4 de 9 del
vespre. Tema: L’Apocalipsi.
PASQÜETES. Dissabte dia 23 a les 5 de la tarda celebració de la pasqua pels infants i pares
de la catequesi.
JESÚS: EN PARLEM? Vas perdre la fe, però et
ressona l’espiritualitat? Tens curiositat per saber
qui era Jesús? Vols parlar de Déu? Busques una
porta oberta d’escolta i fraternitat? Et proposem
converses amb una persona catòlica, des del
respecte i la llibertat de pensament per a conèixer Jesús, la seva vida i missatge, per dur-los
al segle XXI. On i quan? A convenir. Si vols més
informació pots adreçar-te a enparlem@purissi
masabadell.org a la pàgina web de la parròquia
de la Puríssima www.purissimasabadell.org o bé
al tel. 609469631.
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