
És possible, amb les dates històriques validades 
que tenim avui en dia, determinar amb exacti-
tud la data de la mort de Jesús? Sí, ho podem 
determinar d’una forma molt, molt aproximada.

Armand Puig recull aquestes informacions en el 
seu llibre Jesús, un perfi l biogràfi c, pàgines 205-
210 (editorial Proa, 2004 ) i és en aquesta infor-
mació que està basat aquest text.

Del dia en que Jesús fou crucifi cat no en tenim 
cap dubte, ja que queda recollit en els quatre 
evangelis canònics: Jesús morí un divendres, “el 
dia abans del repòs del dissabte”. Sabem que 
fou enterrat a corre-cuita per respectar aquest 
repòs, i que no fou fi ns el diumenge al matí – 
acabat el sàbat – que les dones anaren al sepul-
cre per preparar el cos i amortallar-lo però ja no 
l’hi van trobar perquè havia ressuscitat.

No foren, però, un divendres i un sàbat qualse-
vols. Aquell divendres era el dia de la Preparació 
i el dissabte era el dia de la Pasqua jueva.

Els evangelis ens tornen a donar informació fi -
able sobre això: Jesús va anar a Jerusalem per 
a celebrar la Pasqua; el darrer sopar que va fer 
amb els seus deixebles era un sopar pasqual i 
els sacerdots no van voler entrar al palau de Pilat 
perquè no volien quedar impurs i no poder ce-
lebrar aquesta festa importantíssima pels jueus.

Tenim, doncs, la certesa del dia de la setmana, 
però de quin mes i de quin any eren aquest di-
vendres i aquesta Pasqua?

La vida pública de Jesús s’inicia amb el seu ba-
teig al Jordà per part del seu cosí Joan, que va 
començar la seva activitat, segons recull l’evan-
geli de Lluc “l’any quinzè del regnat de Tiberi 
Cèsar” —l’any 28 dc. Sabem també que Pilat 
fou governador de Judea els anys 26-36 dc i 
que Annàs i Caifàs ocuparen el càrrec de grans 
sacerdots els anys 6-15 dc i 18-36 dc respec-
tivament. Englobant totes aquestes dates, ens 
movem en un període entre el 26 dc i el 36 dc.
Sabem que la Pasqua és una festa mòbil (com la 
nostra Setmana Santa) ja que la seva data no va 
lligada al calendari solar sinó al calendari lunar:  
se celebrava i es continua celebrant la primera 
lluna plena de primavera. L’astronomia ens per-
met saber que entre l’any 26 dc i l’any 36 dc 
(com ja hem vist, període de temps dins del qual 
probablement va transcórrer la vida pública de 
Jesús), només en dues ocasions la primera lluna 
plena de primavera va caure en dissabte; l’any 
30 dc i l’any 33 dc.

Segons l’evangeli de Joan, Jesús celebrà la Pas-
qua a Jerusalem en tres ocasions, la primera fou 
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possiblement l’any 28 dc ja que en aquest evan-
geli els jueus afi rmen que el Temple fou construït 
46 anys abans i sabem per l’historiador Flavi Jo-
sep que la construcció del Santuari acabà l’any 
18 ac. La Pasqua de l’any 28 dc va caure preci-
sament 46 anys després.

Per tant podem concloure que la vida pública 
de Jesús s’inicia als voltants de l’any 28 dc i 
si aquesta vida pública va durar uns 3 anys, la 
seva mort fou al voltant de l’any 30 dc i l’única 

data de la Pasqua que s’apropa a aquesta con-
clusió és la de divendres 14 del mes de Nissan 
de l’any 30 dc, l’any 3790 des de la creació del 
món segons el calendari jueu, és a dir, segons el 
nostre calendari, el 7 d’abril de l’any 30 dc.

Enguany, Divendres Sant coincideix amb el dia 7 
d’abril i per tant, si aquestes dates són correctes, 
al capvespre d’aquest dia farà 1993 anys que 
Jesús fou crucifi cat a Jerusalem. Fins l’any 2028 
no es tornarà a donar aquesta coincidència.
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Llàtzer, el nostre amic,
s’ha adormit; vaig a despertar-lo.

Jo 11,1-45 

CULTES

DIUMENGE V DE QUARESMA. Missa de vigí-
lia, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa 
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del mig-
dia 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.
PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

CONCERT. Diumenge dia 26 de març, a les 6 
de la tarda, concert a càrrec del Cor Iubilo: Els 
segles d’or de la música coral. Director: Marc 
Alguersuari. Orgue: Robert Ramírez. Taquilla in-
versa.
REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 27, a 
2/4 de 8 del vespre, reunió del grup Sant Lluc.
VIDA CREIXENT. Reunió dimarts dia 28, a les 
6 de la tarda.
PELEGRINATGE 2023. Aquest any la parròquia 
pelegrinarà a Lisieux, Sant Martí de Tours i Badia 
de Sant Michel i Rouen. Els interessats podeu 
passar a recollir el programa amb tota la infor-
mació i les fi txes d’inscripció al despatx parro-
quial.
PARADES DE LLIBRES DE SEGONA MÀ DE 
TEMA RELIGIÓS. Com cada any durant la 
Quaresma; temps de pregària, refl exió i almoina, 
trobareu a les dues entrades de l’església unes 
taules amb llibres de temàtica religiosa que han 
estat donats a la parròquia. Tot el que s’obté de 
la venda és per a Càritas (per pagar feu servir les 
bústies de Càritas, si us plau).
Aprofi tem per recordar que si a casa teniu llibres 
religiosos que ja no llegireu, els podeu donar a 
la parròquia.


